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1. Bình Định đạt và vượt 
19/19 chỉ tiêu phát 

triển KT-XH 
19/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát 

triển KT-XH năm 2022 đều đạt và 
vượt so với kế hoạch đề ra. Đáng 
chú ý là tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm địa phương (GRDP) 
ước đạt 8,57%, vượt chỉ tiêu 
HĐND tỉnh giao, đứng thứ 37/63 
tỉnh, thành trong nước.

Cùng với đó, công tác thu 
ngân sách nhà nước cũng thắng 
lợi lớn. Tổng thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 
ước đạt 16.551,8 tỷ đồng, vượt 
35,6% dự toán năm và tăng 13,7% 
so với cùng kỳ. Đây cũng là năm 
thứ 2 liên tiếp 11/11 huyện, thị 
xã, thành phố hoàn thành vượt 
mức dự toán, góp phần quan 
trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh 
phát triển. 

Tổng vốn đầu tư trên địa 
bàn tỉnh năm 2022 đạt 46.942 tỷ 
đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. 
Ước đến ngày 31.1.2023, giá trị 
giải ngân vốn đầu tư công do 
tỉnh quản lý là 8.505 tỷ đồng, đạt 
90,97% kế hoạch năm, nằm trong 
tốp đầu của cả nước về giải ngân 
vốn đầu tư công. 

Năm 2022, ngành Du lịch 
Bình Định ước đón hơn 4,1 triệu 
lượt khách, tăng 185,2% so với 
năm 2021; tổng doanh thu trong 
năm 2022 ước đạt 13.119 tỷ đồng, 
tăng 658,3% so với năm 2021.

2. Nhiều công trình 
quan trọng đưa vào 

sử dụng
Ngày 26.8, UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 2771/
QĐ-UBND quy định về quy trình 
vận hành hồ chứa nước Đồng Mít 
(huyện An Lão). Hồ chứa nước 
Đồng Mít dung tích thiết kế gần 
90 triệu m3, có nhiệm vụ điều tiết 
nguồn nước tưới cho 6.742 ha đất 
canh tác, cấp nước tưới trực tiếp 
cho 134 ha đất canh tác ven sông 
An Lão; bổ sung nước về đập Lại 
Giang để ổn định nước sản xuất 
cho 4.010 ha ở TX Hoài Nhơn và 

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023
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Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến!
Nhân dịp năm mới 2023 và đón Xuân Quý Mão, 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Định trân trọng  gửi lời tri ân sâu sắc đến các bậc lão 
thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, 
các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình 
có công với cách mạng; thân ái gửi đến toàn thể đồng 
bào, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng các DN, các vị chức sắc, 
tín đồ tôn giáo trong tỉnh, cùng với những người con 
quê hương Bình Định đang sinh sống, học tập, công 
tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi 
ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu 
vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cả nước 
và tỉnh Bình Định gặp nhiều khó khăn, thiên tai và 
dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 
phát triển KT-XH, hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
đời sống của Nhân dân. Song, Đảng bộ, dân và quân 
trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh 
thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, chủ động, sáng 
tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, triển khai 
đồng bộ, linh hoạt các chủ trương, chính sách của 
Trung ương, của tỉnh và đã đạt được những kết quả 
quan trọng: 19/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH 
đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp 
tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 
năm 2022 tăng 8,57%; tổng thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh đạt trên 16.550 tỷ đồng, vượt 35,6% 
dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ; kim ngạch 
xuất khẩu đạt 1,55 tỷ USD, vượt 14,8% kế hoạch đề ra 
và tăng 9,3% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch phục 
hồi và tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch đến 
tỉnh đạt 4,12 triệu lượt, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ. 
Đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch 
tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 làm cơ sở, định hướng cho phát triển của tỉnh. 
Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An 
sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân trong 
tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được tăng 
cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính 
trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Những kết quả trên đã góp phần tạo động lực 
mới, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
trong tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát 
triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Bình Định trân trọng ghi nhận và biểu dương đồng 
bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và các DN trong tỉnh đã 
không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và lao động sản 
xuất, góp phần quan trọng  vào sự nghiệp xây dựng 
và phát triển tỉnh nhà trong năm 2022.

Năm 2023 là năm thứ ba Đảng bộ, dân và quân 
trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, 
trọng tâm là các chương trình hành động của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận 
lợi cơ bản, tỉnh ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn 
biến phức tạp, khó lường; tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều thách thức. Phát 
huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, ý 
chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tỉnh Bình 
Định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ chính trị trong năm 2023, trong đó tiếp tục phát 
huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và huy động tổng 
hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy 
kinh tế tiếp tục tăng trưởng; đẩy mạnh  cải cách thủ 
tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi. Tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, 
tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình  xây 
dựng nông thôn mới; tập trung đưa du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; chú trọng công tác 
số hóa trong các hoạt động đời sống xã hội. Nâng cao 
chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã 
hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời 
sống Nhân dân. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, 
bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trước thềm năm mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, đồng chí, 
cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh đoàn kết, ra sức thi đua lao 
động sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 
và những năm tiếp theo. Đồng thời, mong muốn 
những người con Bình Định  đang sinh sống, công tác, 
học tập ngoài tỉnh tiếp tục tham gia đóng góp tích 
cực vào sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước.

Mừng năm mới, niềm tin mới, thắng lợi mới!  
TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ 

VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19, song cũng là năm Bình Định đạt được rất nhiều 
thành tựu trên các lĩnh vực. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật do 
Báo Bình Định bình chọn.

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TỈNH NĂM 202210
725 ha đất canh tác ven sông 
An Lão; tạo nguồn cung cấp 
nước cho 671 ha đất canh tác 
và 147 ha nuôi trồng thủy sản 
của các xã phía Bắc huyện Phù 
Mỹ, cấp nước sinh hoạt cho 276 
nghìn người… 

Bên cạnh đó, tuyến đường 
ven biển ĐT 639 đã hoàn thành, 
đưa vào sử dụng có ý nghĩa cực 
kỳ quan trọng đối với sự phát 
triển KT-XH của tỉnh. Trong đó, 
đoạn Cát Tiến - Đề Gi dài 23,2 km, 
có tổng vốn 1.262 tỷ đồng, hoàn 
thành đưa vào sử dụng đúng dịp 
kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2.2022 
đã làm nức lòng người dân. Đoạn 
từ cầu Đề Gi đến Mỹ Thành dài 
7,6 km, có tổng mức đầu tư hơn 
611 tỷ đồng. Trong đó, cầu vượt 
biển Đề Gi có chiều dài 396,6 m; 
bề rộng toàn cầu 17,5 m; tổng 
mức đầu tư trên 352 tỷ đồng. 
Đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu 
Thiện Chánh có tổng chiều dài 
9,57 km; tổng mức đầu tư gần 
534 tỷ đồng. 

3. Tổ chức thành công 
nhiều hội nghị xúc 

tiến đầu tư quy mô lớn 
Ngày 13.5.2022, tại TP Quy 

Nhơn, Bộ Ngoại giao phối hợp 
với UBND tỉnh Bình Định và Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam 
tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn 
Quốc 2022. Đây là sự kiện nằm 
trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 
30 năm Ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc 
(22.12.1992 - 22.12.2022). Trong 
khuôn khổ sự kiện “Gặp gỡ Hàn 
Quốc 2022”, đã diễn ra Tọa đàm 
Gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc 
2022 với chủ đề “Chung tay phát 
triển”. Bên cạnh đó, Bình Định đã 
tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại 
Hàn Quốc; tổ chức Hội nghị xúc 
tiến đầu tư các DN CHLB Đức 
tại Bình Định và tổ chức nhiều 
Hội thảo xúc tiến đầu tư tại thị 
trường các nước Hà Lan, Thái 
Lan, Australia, Đài Loan... 

Từ nỗ lực đó, năm 2022, toàn 

tỉnh thu hút mới 74 dự án với 
tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ 
đồng và thực hiện tăng vốn đầu 
tư 17 dự án với tổng vốn tăng 
thêm 19.475,50 tỷ đồng. Đối với 
thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), 
Bình Định thu hút được 1 dự án 
mới với vốn đầu tư 4 triệu USD; 
5 trường hợp điều chỉnh tăng 
vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 
16,04 triệu USD. Lũy kế đến nay, 
toàn tỉnh có 87 dự án FDI với tổng 
vốn đăng ký trên 1,11 tỷ USD.

4. Năm Hữu nghị Việt 
Nam - Lào, Việt Nam - 

Campuchia 2022
Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -  
Lào (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm 
Ngày ký kết Hiệp ước Hữu 
nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào 
(18.7.1977 - 18.7.2022); kỷ niệm 55 
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Campuchia 
(24.6.1967 - 24.6.2022), trên địa 
bàn tỉnh đã có các hoạt động sôi 
nổi, ý nghĩa. 

Cuối tháng 8.2022, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, Hội hữu nghị 
Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức trang 
trọng buổi Gặp mặt kỷ niệm, với 
sự tham dự của các đồng chí 
lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, cùng đông đảo đại 
biểu, sinh viên Lào và Việt Nam 
đang học tập ở TP Quy Nhơn. 
Các đại biểu đã nhìn lại chặng 
đường thực hiện các hoạt động 
hợp tác toàn diện giữa tỉnh 
Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào 
(Attapeu, Champasak, Salavan, 
Sekong). Sau đó có các hoạt động: 
Chương trình nghệ thuật với chủ 
đề “Thanh niên Việt Nam - Lào 
sắt son nghĩa tình” được Tỉnh 
đoàn tổ chức cuối tháng 8.2022; 
Tọa đàm nâng cao chất lượng đào 
tạo sinh viên Lào vào cuối tháng 
9.2022, được Trường ĐH Quy 
Nhơn phối hợp với Trường CĐ 
Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn,  
các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể 

tổ chức. 
Hội Hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia tỉnh, các CCB từng 
tham gia lực lượng quân tình 
nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ 
quốc tế cao cả, giúp nhân dân 
Campuchia thoát họa diệt chủng 
Khmer Đỏ, bảo vệ thành quả cách 
mạng, xây dựng và phát triển đất 
nước, cũng đã có hoạt động kỷ 
niệm, tưởng nhớ về những năm 
tháng không thể nào quên trên 
nước bạn.

5. Khánh thành Tổ hợp 
Không gian khoa học

Chiều 29.4, UBND tỉnh tổ 
chức lễ khánh thành công trình 
Tổ hợp Không gian khoa học. 
Tổ hợp do Trung tâm Khám 
phá khoa học và Đổi mới sáng 
tạo (thuộc Sở KH&CN) quản lý, 
vận hành, khai thác và sử dụng, 
có diện tích 3,99 ha, tọa lạc tại số 
10 - Đại lộ Khoa học, gồm 3 công 
trình chính: Khu khám phá khoa 
học, Trạm quan sát thiên văn 
phổ thông và Khu thiếu nhi. Khu 
khám phá khoa học có hai hạng 
mục, gồm: Bảo tàng khoa học và 
Nhà chiếu hình vũ trụ.

Bảo tàng khoa học là nơi dành 
cho công chúng tương tác với các 
mô hình khoa học, tìm hiểu về 
khoa học và lịch sử khoa học. Bảo 
tàng khoa học có 7 phòng trưng 
bày chia theo 7 chủ đề: Hệ Mặt 
trời, Khám phá vật chất, Trái đất 
và Tài nguyên thiên nhiên, Khám 
phá không gian, Khám phá Sao 
Hỏa, “Chơi mà học!”, Vì sao lại 
thế. Nhà chiếu hình vũ trụ sử 
dụng hệ thống máy chiếu video 
có độ phân giải cao 4K, hệ thống 
thiết bị, điều khiển trình diễn hiện 
đại, công nghệ trình chiếu và mô 
phỏng mới nhất. Trạm Quan sát 
thiên văn phổ được đầu tư, lắp 
đặt nhiều thiết bị hiện đại, tiên 
tiến, bao gồm 10 kính thiên văn 
phổ thông và 1 kính thiên văn 
quang học có đường kính 600 
mm. Đây là chiếc kính thiên văn 

lớn nhất đang có tại Việt Nam 
hiện nay, cho phép quan sát một 
vật thể ở khoảng cách hơn 1 tỷ 
năm ánh sáng. 

6. Kỷ niệm 50 năm ngày 
giải phóng huyện 

Hoài Ân
Tối 17.4, tại Quảng trường 19.4 

(thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài 
Ân), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long 
trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm 
ngày giải phóng huyện Hoài Ân 
(19.4.1972 - 19.4.2022).

Cách đây 50 năm, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, dân và quân 
Hoài Ân đã phát huy truyền 
thống yêu nước, đoàn kết một 
lòng, đóng góp sức người, sức 
của, bám đất, bám làng cùng 
với bộ đội chủ lực Sư đoàn 3 
Sao Vàng chiến đấu anh dũng, 
lập nên nhiều chiến công vang 
dội mà đỉnh cao là chiến thắng 
chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, 
giải phóng hoàn toàn huyện Hoài 
Ân vào ngày 19.4.1972, tạo hậu cứ 
vững chắc cho phong trào cách 
mạng ở Bình Định. Hoài Ân là 1 
trong 2 huyện đầu tiên của miền 
Nam được giải phóng từ tháng 
4.1972 và giữ vững thành quả 
đó cho đến ngày thống nhất đất 
nước 30.4.1975.

7. Quy tập và truy điệu, 
an táng hài cốt các liệt 

sĩ hy sinh năm 1966 tại đồi 
Xuân Sơn

Đầu tháng 3.2022, từ thông 
tin CCB cung cấp, Bộ CHQS tỉnh 
đã phối hợp với huyện Hoài Ân 
huy động lực lượng, phương tiện 
tổ chức tìm kiếm, quy tập hài 
cốt các liệt sĩ hy sinh năm 1966 
tại đồi Xuân Sơn (xã Ân Hữu, 
huyện Hoài Ân). Ngày 17.4, tại 
Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng 
Bạt Hổ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ 
chức trọng thể Lễ truy điệu và an 
táng hơn 60 hài cốt các liệt sĩ hy 
sinh năm 1966 tại đồi Xuân Sơn. 
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước đã về tham dự buổi lễ 
và dâng hương với lòng thành 
kính, tri ân công lao của các anh 
hùng liệt sĩ. 

8. Lễ hội Chùa Bà - Cảng 
thị Nước Mặn được 

công nhận Di sản văn hóa phi 
vật thể quốc gia

Ngày 4.8, Bộ VH-TT&DL đã 
công nhận “Lễ hội Chùa Bà - 
Cảng thị Nước Mặn”, xã Phước 
Quang (huyện Tuy Phước) là di 
sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị 
Nước Mặn là một trong những 

lễ hội dân gian truyền thống có 
quy mô lớn và ra đời sớm ở tỉnh 
Bình Định, cách đây gần 4 thế kỷ. 
Hằng năm, Lễ hội được tổ chức 
trong ba ngày: Ngày cuối tháng 
Giêng (có thể là ngày 29 hay  
ngày 30, tùy tháng) và từ ngày 
1 - 2.2 âm lịch. Thời gian tổ chức 
Lễ hội được kéo dài sang ngày 
3 - 4.2 âm lịch tại Di tích Chùa Bà 
(thôn An Hòa, xã Phước Quang, 
huyện Tuy Phước), thu hút đông 
đảo người dân tham gia.

9. Thể thao Bình Định 
gặt hái nhiều  

thành công
Tại SEA Games 31, Bình 

Định có 1 HLV và 4 VĐV tham 
gia, giành được số lượng huy 
chương nhiều nhất từ trước đến 
nay. Trong đó, HLV Trần Đình 
Đô cùng đội tuyển kickboxing 
giành 5 HCV, 6 HCĐ (VĐV 
Nguyễn Thị Hằng Nga bảo vệ 
thành công ngôi vô địch hạng 
cân 48 kg). VĐV Phạm Thị Hồng 
Lệ xuất sắc giành 1 HCV cự ly 
chạy 10.000 m; 1 HCB nội dung 
chạy 5.000 m. VĐV Võ Thị Bé 
Tư cùng đội tuyển bóng ném 
nữ Việt Nam giành chức vô địch 
môn bóng ném trong nhà. Cầu 
thủ Lý Công Hoàng Anh (CLB 
Topenland Bình Định) cùng đội 
tuyển bóng đá U23 Việt Nam 
giành HCV. 

Tại Đại hội Thể thao toàn 
quốc lần thứ IX - năm 2022, các 
đội tuyển thể thao Bình Định đã 
giành được tổng cộng 8 HCV,  
8 HCB, 12 HCĐ, hoàn thành chỉ 
tiêu đề ra, số lượng huy chương 
nhiều hơn kỳ Đại hội Thể thao 
toàn quốc năm 2018 (7 HCV,  
7 HCB, 5 HCĐ). Kết quả này giúp 
đoàn Bình Định đứng thứ 29/65 
đoàn tham dự. 

10.    Viettel công bố cập 
bờ tuyến cáp ADC, 

băng thông lớn nhất Việt 
Nam

Ngày 19.4, tại TP Quy Nhơn, 
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 
thông Quân đội (Viettel) chính 
thức công bố tuyến cáp biển 
quốc tế ADC (Asia Direct Cable) 
cập bờ tại Quy Nhơn. Đây là 
tuyến cáp quang có dung lượng 
băng thông lớn nhất Việt Nam, 
gấp 3 lần tuyến cáp APG (Asia 
Pacific Gateway).

ADC là tuyến cáp biển thứ 5, 
với quy mô đầu tư lớn nhất cho 
đến nay của Tập đoàn Viettel, trên 
cơ sở hợp tác với các tập đoàn 
viễn thông quốc tế lớn của thế 
giới như: Singtel, China Telecom, 
SoftBank, China Unicom, NT, 
PLDT, TATA Communications để 
cùng đầu tư, xây dựng với chiều 
dài cáp ngầm là 9.800 km, dung 
lượng đạt trên 140 Tbps. ADC 
sử dụng công nghệ truyền dẫn 
hiện đại nhất hiện nay, kết nối các 
quốc gia trong khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương với tổng mức 
đầu tư ban đầu là 290 triệu USD.

BÁO BÌNH ĐỊNH

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Hoài Ân anh dũng quật cường - 50 
năm xây dựng và phát triển”.                                                                                   Ảnh: LÊ CƯỜNG 

Hồ chứa nước Đồng Mít (huyện An Lão).                                                      Ảnh: DŨNG NHÂN

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) và Tập đoàn PNE (Đức).                                               Ảnh: NGỌC NHUẬN 

Chào Xuân Quý Mão 2023, Báo Bình 
Định xuất bản ấn phẩm đặc biệt mang  chủ 
đề Khát vọng vươn tầm, với nhiều bài viết 
đặc sắc ghi nhận những nỗ lực và thành 
tựu nổi bật năm 2022 của Bình Định.

Nhiều cánh én sẽ góp nên mùa 
Xuân cho quê hương là những trao 
đổi cởi mở, thẳng thắn của đồng chí 
Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh, về vai trò của người đứng đầu 
và việc khơi dậy khát vọng cống hiến 
ở từng đảng viên. Mỗi người làm tốt, 
làm xuất sắc phần việc của mình là 
đã đóng góp được cho cái chung, cái 
lớn lao. Trên dưới đồng lòng, dọc ngang 
thông suốt là những nhìn nhận, đánh giá của Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn về sự phối 
hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của hệ thống 
chính trị, sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm qua 
nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Khơi dậy 
khát vọng, đưa Bình Định dẫn đầu miền Trung là 
mục tiêu mà Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn động viên mọi người, mọi ngành 
quyết tâm tạo đột phá phát triển quê hương Bình 
Định bằng sự linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt.

Trong khát vọng vươn tầm, không thể thiếu 
những nhân vật, những câu chuyện truyền cảm 

hứng cống hiến, sáng tạo và sống 
đẹp như “Ông Bụt” của bệnh nhân 
nghèo; Góp với nhân gian những 
nụ cười; Tự học để khám phá bản 
thân, kiến giải cuộc sống; “Ông 
bà tiên” ở thung lũng Quy Hòa; 
Chuyện “một người biết ơn”; Nơi 
gặp gỡ của những đam mê… Họ 
chính là những biểu hiện sinh động 
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong hành trình vươn lên, Bình 
Định đã lấy du lịch làm ngành kinh 
tế mũi nhọn để tập trung đầu tư phát 
triển: Du lịch vào đà hồi phục, Khơi 
dậy tiềm năng du lịch phía Bắc tỉnh, 

Nàng tiên đang thức giấc… Đến Quy Nhơn khám 
phá vũ trụ, công trình tổ hợp không gian khoa học 
được khánh thành trong năm qua là một điểm sáng về 
khám phá khoa học dành cho công chúng và là một 
điểm đến lý thú, riêng có của Quy Nhơn - Bình Định. 

Và nhiều bài viết nhẹ nhàng, vui tươi về vùng 
đất Võ trời Văn bước vào năm mới: Hào hoa đất Võ, 
Trầm tích Côn giang, Trăm năm thơm thảo làng 
nghề, Một chiều với tác giả Quy Nhơn mênh mang 
niềm nhớ…

Kính mời quý độc giả đón đọc Báo Bình Định 
Xuân Quý Mão phát hành thứ Hai, ngày 2.1.2023 
(11 tháng Chạp Nhâm Dần). Kính chúc quý bạn đọc 
năm mới thành công, hạnh phúc.                        B.B.Đ

Đón đọc ấn phẩm đặc biệt 
Bình Định Xuân Quý Mão 2023          

Chào năm mới 2023 Chào năm mới 2023



KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM (27.1.1973 - 27.1.2023)

Thắng lợi của chính nghĩa 
và ý chí kiên cường, bất khuất

Quang cảnh Lễ ký Hiệp định Paris ngày 27.1.1973 tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris, Pháp.                                      Ảnh: TTXVN

50 năm trước, thế giới 
chứng kiến một sự kiện 
chấn động: Mỹ - một đế 
quốc hùng mạnh đã phải 
chính thức đặt bút ký vào 
Hiệp định Paris, thừa nhận 
chủ quyền độc lập, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Việt Nam, rút hết quân 
Mỹ và chư hầu ra khỏi miền 
Nam. Đây là thành quả của 
cuộc đấu tranh kiên cường 
bất khuất của nhân dân 
ta, tạo ra bước ngoặt mới 
trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước.

Trong khoảng 5 năm 
(1968 - 1973), Hiệp định 
Paris đã trải qua 201 phiên 
họp công khai, 45 cuộc 
họp riêng cấp cao, 500 
cuộc họp báo, 1.000 cuộc 
phỏng vấn; có hàng nghìn 
cuộc mít tinh chống chiến 
tranh, ủng hộ Việt Nam. 

Thiếu tướng Trần Công Thức xem lại những hình ảnh, hiện vật trong thời gian chiến 
đấu tại huyện Phù Mỹ trước khi Hiệp định Paris được ký kết.                                              Ảnh: H.P

5 năm “vừa đánh vừa đàm”
Năm 1968, sau hàng loạt 

thất bại nặng nề của chiến lược 
“chiến tranh cục bộ” và chiến 
tranh phá hoại ở miền Bắc, 
cuộc đàm phán giữa Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ cộng 
hòa và Chính phủ Hoa Kỳ đã 
chính thức diễn ra ở Paris. Phái 
đoàn Việt Nam khẳng định lập 
trường không thay đổi của 
Việt Nam: Trước tiên Mỹ phải 
chấm dứt không điều kiện các 
cuộc ném bom bắn phá và mọi 
hoạt động chiến tranh khác 
chống nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa, sau đó mới bàn 
các vấn đề có liên quan. Hội 
nghị hai bên ở Paris sau nhiều 
phiên họp trong năm 1968 vẫn 
không giải quyết được vấn 
đề cơ bản, nhưng đã mở đầu 
cho một thời kỳ Việt Nam tiến 
công trực diện Mỹ về ngoại 
giao trên bàn hội nghị.

Đến ngày 18.1.1969, hội 
nghị 4 bên họp phiên đầu tiên 
dưới hình thức bàn tròn, đoàn 
đại biểu của Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam 
xếp ngang hàng với các đoàn 
đại biểu khác. Trên bàn đàm 
phán, cuộc đấu trí diễn ra quyết 
liệt giữa các bên đàm phán, nhất 
là giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức 
Thọ và trợ lý Tổng thống Mỹ 
Kissinger. Ngày 8.10.1972, phái 
đoàn Việt Nam đưa cho Mỹ bản 
dự thảo Hiệp định với những 
điều khoản yêu cầu Mỹ rút hết 
quân khỏi miền Nam Việt Nam. 
Lúc đầu, bản dự thảo được các 
bên nhất trí, nhưng đến ngày 
22.10.1972 phía Mỹ lật lọng viện 
dẫn chính quyền Nguyễn Văn 
Thiệu đòi sửa đổi bản dự thảo. 
Ngày 12.12.1972 cuộc đàm phán 
phải tạm dừng. 

Đêm 18.12.1972, Tổng thống 
Nixon ra lệnh ném bom hủy diệt 
Hà Nội và Hải Phòng bằng B52. 
Cuộc đụng đầu lịch sử trong 12 
ngày đêm được ví là “Trận Điện 

Biên Phủ trên không” kết thúc 
bằng việc 38 “pháo đài bay B52” 
và 43 máy bay chiến đấu khác 
của Mỹ nổ tung ngay trên bầu 
trời Hà Nội. Thất bại của Mỹ 
trên chiến trường miền Nam 
cùng với thất bại của không 
quân chiến lược Mỹ trên bầu 
trời Hà Nội đẩy Mỹ vào thế 
thua không thể gượng nổi, buộc 
chúng phải chấp nhận thất bại, 
nối lại đàm phán tại Paris. Trên 
tư thế bên chiến thắng, phái 
đoàn ta tại cuộc đàm phán đã 
kiên quyết đấu tranh giữ vững 
nội dung của dự thảo Hiệp 
định đã thỏa thuận.

Đây cũng là đòn quyết 
định nhất buộc Nixon phải 
tuyên bố ngừng ném bom từ 
bắc vĩ tuyến 20 trở ra và đề 
nghị cho phía Mỹ gặp đoàn 
đại biểu Việt Nam tại Paris để 
ký hiệp định chấm dứt chiến 
tranh. Ngày 23.1.1973, Cố vấn 
đặc biệt Lê Đức Thọ cùng trợ 
lý Tổng thống Mỹ Kissinger 
đã ký tắt văn bản Hiệp định. 
Ngày 27.1.1973 đã diễn ra lễ ký 
chính thức Hiệp định tại Paris, 
buộc Mỹ phải cuốn cờ rút khỏi 
miền Nam, đồng thời làm sụp 
đổ chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ, chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam. 

Đến ngày 29.3.1973, Bộ 
Chỉ huy Mỹ ở Sài Gòn làm 
lễ cuốn cờ. Đơn vị cuối cùng 
của quân đội viễn chinh Mỹ 
rút khỏi miền Nam Việt Nam 
dưới sự kiểm soát của sĩ quan 
Việt Nam Dân chủ cộng hòa 
trong Ủy ban Liên hợp quân 
sự bốn bên.

Khát khao hòa bình
50 năm đã trôi qua, nhưng 

những người lính chiến đấu 
trên khắp chiến trường của 
tỉnh vẫn còn nhớ rõ những 
ngày tháng chiến đấu khốc 
liệt, những chiến công trên 

chiến trường góp phần làm 
nên chiến thắng lịch sử trên 
bàn đàm phán.

Thiếu tướng Trần Công 
Thức (nguyên Phó Tư lệnh Quân 
khu 5) từng là Đại đội trưởng 
đại đội 1 thuộc Huyện đội Hoài 
Nhơn tham gia chiến dịch tiến 
công tổng hợp Xuân - Hè 1972 
giải phóng 2 huyện Hoài Nhơn 
và Hoài Ân. Theo thiếu tướng, 
từ cuối tháng 12.1972, trước 
ngày ký kết Hiệp định Paris, 
tỉnh mở đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên, các LLVT và các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh. Qua 
đó, giúp quân và dân ta nắm 
vững những nội dung cơ bản 
của Hiệp định Paris; thấy rõ 
thắng lợi của ta, thất bại của 
địch, thời cơ, vận hội mới và 
những khó khăn, thách thức 
trước mắt đối với sự nghiệp 
giải phóng tỉnh nhà. 

Trên cơ sở đó, làm cho 
quân dân nhất quán thực hiện 
chủ trương ta không chủ động 
gây xung đột vũ trang, phá 
hoại Hiệp định, nhưng phải 
chủ động và kiên quyết giáng 

trả mọi hành động khiêu 
khích, lấn chiếm của địch, giữ 
vững vùng giải phóng; tích 
cực đề phòng và khắc phục 
hiện tượng lơi lỏng chống địch 
phản kích, lấn chiếm, tư tưởng 
dừng lại, chờ đợi quốc tế. 

Ông Thức nhớ lại: Cuối 
năm 1972, khi là Đại đội trưởng 
Đại đội 2 (thuộc Tiểu đoàn 55, 
Tỉnh đội Bình Định), tôi được 
cấp trên quán triệt để Hiệp 
định Paris được ký kết thuận 
lợi, ngoài việc đấu tranh ngoại 
giao, vấn đề quân sự cũng hết 
sức quan trọng. Bởi nếu trên 
chiến trường ta giành thắng 
lợi, thì sẽ có lợi thế lớn trên 
bàn ngoại giao. Vì vậy, các lực 
lượng phải tăng cường tổ chức 
đánh tiêu hao sinh lực địch, 
bằng mọi hình thức mở rộng 
vùng giải phóng, giải phóng 
đến đâu cắm cờ đến đó. Trên 
tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ 
của Tiểu đoàn 55 cùng các lực 
lượng kiên cường chống địch 
phản kích, vừa phản công, tấn 
công địch ở Đông Bắc huyện 
Phù Mỹ.

Sau khi Hiệp định Paris 

được ký kết, chính quyền Sài 
Gòn buộc phải trao trả tù binh 
của Nhà tù Phú Quốc. Đây 
cũng là ngày đánh dấu “địa 
ngục trần gian” tại hòn đảo 
ngọc này vĩnh viễn bị xóa bỏ. 
Ông Phan Thành Lang (nguyên 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, hiện là Chủ tịch Hội Cựu 
tù chính trị cách mạng tỉnh), 
sau mấy năm trải qua “địa 
ngục trần gian”, bị tra tấn, 
đánh đập tàn nhẫn đã được 
trở về trong cuộc trao trả bên 
sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng 
Trị). Trong hoài niệm của ông 
Lang, những ngày gian khổ ở 
chốn ngục tù là ký ức không 
thể nào quên, là quá khứ của 
gan góc, dạn dày đấu tranh 
cho lý tưởng cách mạng. 

Ông Lang kể: Trên hành 
trình từ Lộc Ninh (Bình 
Phước) đến Quảng Trị, ông 
và các bạn tù khác đều có cảm 
giác hồi hộp xen lẫn niềm vui 
vì quê hương sắp được giải 
phóng. Trước lúc trao trả, lính 
Ngụy phát cho mỗi người áo 
sơ mi cộc tay mới, quần âu. 
Nhưng, tất cả đều phản đối, 
tuyên bố rằng lính Ngụy đã 
đối xử với mình như thế nào 
thì giờ trao trả cũng như thế 
để nhân dân cả nước và quốc 
tế biết rõ mọi việc. Sau đó, 
ông cùng các bạn tù cởi bỏ hết 
trang phục, vật dụng, chỉ mặc 
mỗi chiếc quần cộc. 

“Thuyền chưa đến giữa 
sông, chúng tôi không chịu 
nổi nữa mà cùng nhau nhảy ào 
xuống sông lội bộ qua bờ bên 
kia, nơi những đồng chí thân 
yêu của mình đang chờ sẵn. 
Đến bờ sông, mọi người ôm 
chầm lấy nhau trong niềm vui 
và xúc động vô bờ”, ông Lang 
chia sẻ.

Lịch sử không cho phép 
những cựu tù chính trị quên 
quá khứ. Những cái ôm, 
những nụ cười hay giọt nước 
mắt ngày đoàn tụ như minh 
chứng cho mong muốn, khát 
khao hòa bình, không còn 
cảnh đất nước phải “nồi da 
xáo thịt”, chung tay xây dựng 
cuộc sống mới. Đó là lý tưởng 
mà họ đã đấu tranh không biết 
mệt mỏi.                   HỒNG PHÚC
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50 năm đã trôi qua, nhưng 
âm hưởng hào hùng của 
Chiến thắng “Hà Nội - Điện 
Biên Phủ trên không” tháng 
12.1972 vẫn còn vang vọng. 
Trong mốc son chói lọi đó có 
đóng góp không nhỏ của các 
phi công là người Hoài Nhơn 
(Bình Định).

Những “thanh kiếm” 
Phi công Nguyễn Hồng Nhị (bìa phải, hàng ngồi) chụp ảnh cùng Bác Hồ và đại tướng 
Võ Nguyên Giáp.                                                    Ảnh tư liệu

bảo vệ bầu trời Tổ quốc
Người mở ra huyền thoại 
MiG-21
Năm 1952, khi chưa đầy  
18 tuổi, chàng nông dân Nguyễn 
Hồng Nhị (SN 1936, tại xã Hoài 
Sơn) xung phong nhập ngũ, tham 
gia kháng chiến chống Pháp ở 
Liên khu 5.
Năm 1954, ông Nhị tập kết ra Bắc, 
sau đó được cử về Sư đoàn 324 
(huấn luyện ở Nghệ An) rồi đi 
học Trường Sĩ quan Lục quân. Khi 
đang học tại trường, ông trúng 
tuyển phi công chiến đấu và được 
chọn đi học bay ở Liên Xô từ năm 
1961 - 1964. Khi về nước, ông là 
phi công MiG-21 tại Trung đoàn 
không quân 921, rồi dần trưởng 
thành lên các chức vụ cao hơn 
trong lực lượng Không quân Việt 
Nam (KQVN).
Ngày 25.1.1966, KQVN lần đầu 
tiên sử dụng MiG-21 trực ban 
sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là 
ngày phi công Nguyễn Hồng Nhị 
ghi nhớ suốt cuộc đời, bởi ông 
là phi công đầu tiên của KQVN 
được vinh dự trực ban chiến đấu 
trên loại máy bay này. Đến ngày  
4. 3.1966, Nguyễn Hồng Nhị đã lập 
chiến công đầu khi bắn rơi chiếc 
máy bay không người lái tầng 
cao AQM-34 của địch. Ông cũng 
là phi công đầu tiên của KQVN 
lập chiến công trên máy bay tiêm 
kích MiG-21.
Theo trung tướng Phạm Phú 
Thái (Anh hùng LLVT nhân 
dân, nguyên Phó Tư lệnh Quân 
chủng Phòng không - Không quân, 
nguyên Chánh Thanh tra Bộ Quốc 
phòng), trong cuộc chiến tranh 
phá hoại lần thứ nhất bằng không 
quân và hải quân của Mỹ ở miền 
Bắc (1965 - 1968), phi công Nguyễn 
Hồng Nhị đã xuất kích gần 100 
lần, gặp địch hơn 20 lần, đánh 13 
trận, bắn rơi 8 máy bay Mỹ thuộc 
5 kiểu loại khác nhau. Với thành 
tích xuất sắc đó, tháng 6.1969, anh 
Nhị được phong tặng danh hiệu 

cao quý Anh hùng LLVT nhân dân.
Bước sang cuộc chiến tranh phá 
hoại lần thứ hai, Nguyễn Hồng 
Nhị là Trung đoàn trưởng Trung 
đoàn 927. Đây là một trong hai 
trung đoàn KQVN được trang 
bị loại máy bay tiêm kích hiện 
đại MiG-21. Trên cương vị trung 
đoàn trưởng, cùng với ban lãnh 
đạo trung đoàn, ông Nhị đã thể 
hiện tài năng chỉ huy xuất sắc. 
Chỉ trong vòng 8 tháng (tháng 
4 - 12.1972), Trung đoàn đã bắn 
rơi 39 máy bay Mỹ, chiếm một 
nửa thành tích của KQVN. 
Sau khi thống nhất đất nước năm 
1975, ông Nhị được bổ nhiệm Sư 
đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 
372, chỉ huy lực lượng không quân 
tham gia Chiến tranh bảo vệ biên 
giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc 
tế ở Campuchia. Năm 1985, khi 
đang là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 
Không quân 370, ông được phong 
quân hàm thiếu tướng (điều 
hiếm thấy ở cấp sư đoàn trưởng  
không quân). 
Đến tháng 2.1987, ông được bổ 
nhiệm Tham mưu trưởng Quân 
chủng Không quân. Không lâu 
sau, đầu năm 1988, ông Nhị 
chuyển ngành sang dân sự, được 
điều động làm Tổng cục phó, rồi 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng 
không Dân dụng, kiêm Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty Hàng không 
Việt Nam. Đến năm 1998, ông 
Nhị nghỉ hưu. Ngày 25.11.2021, 
thiếu tướng phi công, Anh hùng 
LLVT nhân dân Nguyễn Hồng 
Nhị đã rời cõi tạm, bay mãi mãi 
vào trời xanh. 
Hồi ức về người chồng, bà Nguyễn 
Thị Thanh Dậu bộc bạch: “Ngoài 
lòng yêu nước và căm thù giặc 
Mỹ, còn một lý do khác để ông 
ấy quyết tâm hạ thật nhiều máy 
bay Mỹ, đó là được gặp Bác Hồ. 
Mỗi chiếc máy bay rơi, ông ấy 
được Bác Hồ gửi tặng một huy 
hiệu. Chiếc huy hiệu thứ 8 Bác 

Hồ trao cho ông sau trận đánh 
ngày 1.8.1968 khi bắn rơi chiếc 
F-8E của địch”.

Lập chiến công để làm 
“quà cưới” cho vợ
Với bà Trần Thị Diên Hồng, vợ đại 
tá phi công Đinh Tôn (SN 1936, 
nguyên Trung đoàn trưởng Trung 
đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân 
chủng Phòng không Không quân), 
sau 42 năm ngày ông mất và hơn 
nửa thế kỷ ngày tình yêu của hai 
người chớm nở, những ký ức về 
ông chưa bao giờ nguôi ngoai.
Theo hồi ức của bà Hồng, hai 
người đều sinh ra và lớn lên trong 
gia đình giàu truyền thống cách 
mạng tại Hoài Thanh Tây. Năm 
1955, ông Tôn tập kết ra Bắc và 
được chọn vào lực lượng không 
quân. Hai năm sau, ông cùng một 
số cán bộ, chiến sĩ được tuyển 
chọn sang học bay ở Tiệp Khắc. 
Chỉ hơn một năm huấn luyện, 
ông đã được cấp bằng tốt nghiệp 
xuất sắc, được đặc cách học bay 
thêm một loại máy bay du lịch 
thể thao. Và ông cũng giành được 
kết quả tối ưu.
Trở về nước, ông Tôn tự nguyện 
không nghỉ phép theo chế độ sau 
đợt du học mà tranh thủ thời gian 
luyện bay loại máy bay ta hiện có. 
Đến năm 1966, Đinh Tôn được 
chỉ định dẫn đầu một đoàn học 
viên sang Liên Xô học lái máy bay 
MiG-21. Tuy là phi công chuyên 
bay loại máy bay cánh quạt tốc 
độ chậm, nhưng với tay lái kinh 
nghiệm trên một nghìn giờ bay 
cộng với tài năng thiên bẩm, ông 
Tôn tiếp thu rất nhanh kỹ thuật 
lái MiG-21. Năm 1968 khi vừa về 
nước với bằng đỏ xuất sắc, ông 
Tôn được giao nhiệm vụ bay thử 
các sân bay dã chiến đường băng 
đất nện, ngắn hẹp, tĩnh không 
nguy hiểm. Ông đã hạ cất cánh 
thành công ngay từ vòng đầu bay 
thử, rút ra các tham số bay hạ cất 

cánh an toàn phổ biến cho các phi 
đội MiG-21 chuẩn bị vào chiến 
đấu ở miền Trung. 
Phi công Đinh Tôn đã lưu lại dấu 
ấn chiến công đầy ấn tượng trong 
lịch sử KQVN về tài năng, lòng 
dũng cảm, khả năng độc lập tác 
chiến và xử lý linh hoạt các tình 
huống chiến thuật. Trong đó, ông 
đã bắn rơi 4 máy bay; có 1 chiếc 
F4 của địch vào năm 1968. Đặc 
biệt, trong mấy năm gian khổ săn 
tìm B-52, ông Tôn cùng đồng đội 
đã thu được nhiều kinh nghiệm 
vô giá, đúc kết nên phương án 
chiến đấu khả thi để không quân 
ta giành chiến công tuyệt vời, góp 
phần diệt B-52 trong Chiến dịch 
Điện Biên Phủ trên không trên 
bầu trời Hà Nội.
Bên cạnh hình tượng một phi công 
chiến đấu tài giỏi, gan dạ, kiêu 
hùng trên bầu trời, ở đời thường 
ông lại là người chồng, người cha 
rất đỗi giản dị, thương yêu vợ con 
hết lòng… Bà Hồng kể: Cưới nhau 
được 12 năm thì đến năm 1980, 
ông Tôn bị bệnh hiểm nghèo và 
mất, để lại hai con nhỏ dại. Ông 
mất đi, một mình bà chèo chống 
nuôi con. Khó khăn, vất vả, gian 
truân, nhưng hễ cứ nghĩ về ông, 
về những hạnh phúc mà ông bà 
đã xây đắp trong quá khứ, bà lại 
như được tiếp thêm nguồn sức 
mạnh để vượt qua. 
“Tôi và ổng gặp nhau năm 1962 
tại Hà Nội. Tình yêu chín muồi, 
chúng tôi đã chuẩn bị để tổ chức 
đám cưới vào năm 1965, nhưng 
vì nhiệm vụ, ông lên đường sang 
Liên Xô học bay. 3 năm sau lần 
“cưới hụt”, ổng trở về và bắn rơi 
4 máy bay địch để làm “quà cưới” 
cho tôi”, bà Hồng sụt sùi nhớ lại.

TỰ HÀO LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA 
NHỮNG ANH HÙNG PHI CÔNG
Trong lịch sử đấu tranh giải 
phóng dân tộc, người dân “xứ 
dừa” Hoài Nhơn một dạ kiên 

trung, dũng cảm, kiên cường 
trong chiến đấu. Đối với chiến 
thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ 
trên không”, ngoài hai phi công 
là thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị 
và đại tá Đinh Tôn, Hoài Nhơn 
còn có hai người con là phi công 
đã tham gia và xuất sắc lập được 
chiến công là Anh hùng LLVT - đại 
tá Nguyễn Văn Chuyên (SN 1932, 
tại xã Hoài Phú, nguyên Phó Tham 
mưu trưởng Bộ Tư lệnh Phòng 
không Không quân) và Anh hùng 
LLVT - thượng úy Nguyễn Văn 
Biên (1934 - 1966, quê ở xã Hoài 
Phú, nguyên Trung đội trưởng 
bay, Đại đội 1, Trung đoàn 923, 
Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng 
không Không quân).
Trong đó, “hoa tiêu” Nguyễn 
Văn Chuyên đã dẫn đường cho 
máy bay tiêm kích chiến đấu 110 
trận, người lái bắn rơi 117 máy bay 
thuộc 14 kiểu và bắn bị thương 
1 máy bay B52 của đế quốc Mỹ. 
Ông được đồng đội yêu mến, đặt 
biệt danh “Mắt thần phi công”. 
Còn thượng úy Nguyễn Văn Biên 
đã bắn rơi 2 máy bay của địch.
Tại buổi lễ vinh danh các anh hùng 
phi công là người Hoài Nhơn đã 
góp công vào chiến thắng lịch 
sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 
không” (tháng 12.1972) vào giữa 
tháng 12 vừa qua, Bí thư Thị ủy 
Hoài Nhơn Phạm Trương chia 
sẻ rằng: Địa phương tự hào vì 
có bốn phi công gan dạ, bản lĩnh, 
sáng tạo, dũng cảm, kiên cường. 
Những “kỳ tích” của 4 phi công 
đã góp phần không nhỏ vào chiến 
thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ 
trên không”, đánh bại cơ bản chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, 
buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định 
Paris về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút 
quân về nước.
“Từ quá khứ đầy tự hào, toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân TX 
Hoài Nhơn quyết tâm giữ vững 
và phát huy truyền thống Anh 
hùng trong kháng chiến, truyền 
thống Anh hùng lao động thời 
kỳ đổi mới, đoàn kết một lòng, ra 
sức thi đua xây dựng quê hương 
Hoài Nhơn ngày càng phát triển, 
đi đầu trong phát triển KT-XH của 
tỉnh”, ông Trương khẳng định.

HỒNG PHÚC

Đồng đội cũ đến thăm phi công Nguyễn 
Hồng Nhị (giữa).                                    Ảnh tư liệu
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Kháng chiến cùng chống, 
hòa bình cùng xây!

HOÀI NHƠN - TUY PHƯỚC: 

“Giải phóng Tuy Phước 
mới về Hoài Nhơn” 

Thực hiện chủ trương của 
Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân  
khu 5, chiến dịch tổng tiến công 
Xuân Hè 1972 ở Bình Định được 
chia làm hai khu vực trọng điểm. 
Phía Bắc do Sư đoàn 3 Sao Vàng 
cùng LLVT các địa phương Hoài 
Nhơn, Hoài Ân và 7 xã phía Bắc 
Phù Mỹ đảm nhiệm; phía Nam 
do bộ đội tỉnh đảm nhiệm. 

Trên địa bàn Hoài Nhơn, 
đêm 14.4.1972, Sư đoàn 3 Sao 
Vàng, đặc công Quân khu 5 và 
bộ đội huyện đã tiến công chi 
khu Tam Quan và căn cứ Đệ 
Đức, làm cho bọn ngụy quyền 
càng thêm lo sợ. Trung đội 
nghĩa quân 313 làm binh biến, 
mang toàn bộ vũ khí về với  
cách mạng. 

Ngày 29.4.1972, bộ đội ta 
tiến công giải phóng Bồng 
Sơn, đồng bào các xã Hoài 
Châu, Hoài Hảo, Hoài Thanh, 
Hoài Hương… đồng loạt nổi 
dậy cùng du kích tiến công 
tiêu diệt và bao vây hàng 
chục vị trí đồn trú địch. Đến  
17 giờ 40 phút ngày 2.5.1972, 
Hoài Nhơn được giải phóng 
hoàn toàn lần đầu. 

Giữa lúc này, ở Tuy Phước 
nói riêng và khu Đông Bình 
Định nói chung, chiến trường 
đang rất ác liệt, cả một vùng 
vành đai trắng kéo dài từ Phước 
Sơn, Phước Thuận đến Phước 
Hòa bị Sư đoàn 22 Ngụy, cùng 
quân Mãnh hổ Rồng xanh Đại 
Hàn, lính dân vệ, bảo an địa 
phương ngày đêm quần thảo, 
chà xát, tróc nã LLVT và các cơ 
sở cách mạng hiện có. 

Trong hoàn cảnh ấy, để giúp 

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương (phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ trang 
thiết bị y tế giúp Tuy Phước phòng, chống dịch Covid-19.                      Ảnh: TẤN HÙNG
Bí thư Huyện ủy Tuy Phước Nguyễn Văn Hùng (phải) tặng quà nhân chứng người Hoài 
Nhơn từng tham gia hoạt động kết nghĩa Hoài Nhơn - Tuy Phước năm 1972. Ảnh: TẤN HÙNG  

Nửa thế kỷ song hành vượt qua bao mưa bom, bão đạn; hòa bình lập lại 
cùng kề vai, sát cánh thi đua khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê 
hương ngày càng giàu mạnh. Đó chính là mối tình kết nghĩa son sắc, thủy 
chung giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hoài Nhơn - Tuy Phước.

u

u

phong trào cách mạng ở Tuy 
Phước, Tỉnh ủy Bình Định có 
chủ trương chỉ đạo Đảng bộ, dân 
và quân Hoài Nhơn đang thuộc 
vùng giải phóng của tỉnh thực 
hiện kết nghĩa, chi viện khẩn 
cấp lực lượng cán bộ, vũ khí, 
hậu cần giúp chống địch phản 
kích. Tháng 5.1972, lễ kết nghĩa 
giữa 2 địa phương Hoài Nhơn - 
Tuy Phước được tổ chức tại khu 
Đồng Đất Chai, xã Hoài Thanh 
(nay là phường Hoài Thanh Tây,  
TX Hoài Nhơn). 

Tại lễ kết nghĩa, Hoài Nhơn 
trực tiếp bàn giao 40 cán bộ, 
chiến sĩ là những TNXP tuổi đời 
còn rất trẻ với vũ khí và quân, 
tư trang đầy đủ lên đường vào 
Tuy Phước làm nhiệm vụ. Để 
động viên tinh thần các thanh 
niên, lãnh đạo huyện Tuy 
Phước lúc đó đã trao cho đơn 
vị lá cờ có thêu dòng chữ: “Hoài 
Nhơn - Tuy Phước tâm đồng/ 
Cùng nhau phất ngọn cờ hồng  
tiến lên!”. 

Đáp lại tình cảm sâu nặng đó, 
lá cờ của Huyện ủy Hoài Nhơn 
trao tặng lãnh đạo Tuy Phước 
và TNXP Hoài Nhơn có dòng 
chữ: “Ra đi giữ trọn lời thề/ Giải 
phóng Tuy Phước mới về Hoài 
Nhơn”; xem đây như lời thề 
sắt son, quyết tâm đánh thắng  
giặc Mỹ. 

Sau đó, với nhiều đợt khác 
nhau, lần lượt nhiều TNXP, 
quân dân chính của Hoài Nhơn 
tiếp tục lên đường vào chi viện, 
hỗ trợ cho Tuy Phước. Mang 
truyền thống, tố chất anh hùng, 
thanh niên Hoài Nhơn đã chấp 
nhận gian khổ, hy sinh, dũng 
cảm, kiên cường, cùng Đảng bộ, 
chính quyền, quân và dân Tuy 

Phước kề vai sát cánh, chung 
sức, đồng lòng, đồng cam cộng 
khổ với niềm tin chiến thắng và 
quyết tâm giải phóng quê hương 
Tuy Phước. Ngày 31.3.1975, 
huyện Tuy Phước cùng với cả 
tỉnh được hoàn toàn giải phóng, 
góp phần giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà, giang sơn 
thu về một mối.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng 
ông Nguyễn Văn Thương 
(ở phường Tam Quan Nam,  
TX Hoài Nhơn) vẫn không quên 
những tháng ngày đồng cam 
cộng khổ cùng anh em chiến sĩ 
Hoài Nhơn tình nguyện hành 
quân vào Tuy Phước đánh địch, 
bám đất, giữ làng. Những ký ức 
ở chiến trường Tuy Phước được 
ông Thương nâng niu, gìn giữ. 

Ông Thương kể: “Khi ấy, 
tôi làm Đại đội trưởng của Đại  
đội 1. Chiến trường khu Đông 
hết sức khốc liệt, địa bàn toàn là 
nước, người ta thường ví là chiến 
trường “chín áo một quần”. Việc 
di chuyển ở địa bàn này với các 
anh em rất khó khăn. Dù vậy, 
tất cả chiến sĩ đều giữ trọn lời 
thề, kiên cường giữ vững trận 
địa, làm chủ tình hình, dồn dập 
tiến công để sớm giải phóng quê 
hương Tuy Phước”.

Ông Trương Văn Khương 
(cũng ở phường Tam Quan 
Nam) tham gia hỗ trợ Tuy 
Phước ngày ấy, chia sẻ: “Tuy 
Phước gọi, Hoài Nhơn sẵn 
sàng”, “Tất cả để đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược” đã trở thành 
phương châm hành động của 
mỗi thanh niên chúng tôi. Hàng 
trăm thanh niên của Hoài Nhơn 
đã đổ bộ vào Tuy Phước để sát 
cánh cùng với quân dân địa 

phương đánh thắng kẻ thù  
xâm lược!.

Để có được ngày vui chiến 
thắng, 218 thanh niên Hoài 
Nhơn vĩnh viễn nằm lại chiến 
trường Tuy Phước. Nhiều chiến 
sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất 
trẻ, chưa một lần nghĩ về tình 
yêu, chỉ ước mơ ngày đất nước 
được thống nhất để về với quê 
hương. Trong số đó, có liệt sĩ 
đến nay chưa tìm thấy hài cốt. 

 
“Đồng tâm xây dựng  
quê mình giàu thêm” 

Hòa bình lập lại, cả 2 địa 
phương đều bị chiến tranh tàn 
phá nặng nề, đời sống nhân dân 
gặp nhiều khó khăn. Song, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự nỗ 
lực của chính quyền, nhân dân 2 
địa phương đã kề vai, sát cánh, 
đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau 
khắc phục hậu quả chiến tranh, 
nhanh chóng xây dựng quê 
hương. Trong đó, việc cải tạo, 
nâng cấp các công trình thủy lợi 
là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên 
hàng đầu để phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, đảm bảo cung cấp 
lương thực. 

Và một lần nữa, TNXP của 2 
địa phương đã tình nguyện rời 
quê hương để giúp nhau hàn 
gắn vết thương chiến tranh. 
Thanh niên Hoài Nhơn tình 
nguyện vào Tuy Phước đắp đê 
ngăn mặn, xây dựng công trình 
đê khu Đông đầm Thị Nại. Hàng 
nghìn người con Tuy Phước 
ngược ra Hoài Nhơn giúp bạn 
xây dựng đập Lại Giang, khôi 
phục kênh mương, ổn định  
sản xuất. 

Năm 1984, ông Lê Văn Trí, 
nguyên Phó Bí thư Huyện đoàn 

Tuy Phước, trực tiếp dẫn thanh 
niên Tuy Phước ra hỗ trợ Hoài 
Nhơn. Ông Trí nhớ lại: “Lúc đó 
có hơn 1.000 TNXP của huyện 
Tuy Phước tình nguyện ra hỗ 
trợ Hoài Nhơn thi công cải tạo 
hệ thống kênh mương và đập 
dâng Lại Giang. Chúng tôi xác 
định đây là công trình “Đền ơn 
đáp nghĩa” cho những hy sinh, 
mất mát của Hoài Nhơn để góp 
phần giải phóng Tuy Phước”. 

Chỉ trong 30 ngày, với sự nỗ 
lực, quyết tâm cao, thanh niên 
Tuy Phước đã hoàn thành việc 
sửa chữa, nâng cấp hơn 76,4 km 
kênh mương và đập dâng Lại 
Giang, nhanh chóng đưa nước 
tưới về những cánh đồng khô 
khát. Từ đó, góp phần giúp Hoài 
Nhơn chủ động trong sản xuất, 
đem lại những mùa vàng bội thu. 

Tiếp nối truyền thống tốt 
đẹp được dựng xây từ những 
ngày gian khó, nhiều năm qua, 
lãnh đạo hai địa phương thường 
xuyên tổ chức các chuyến thăm 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát 
triển KT-XH, giúp nhau xóa đói 
giảm nghèo, phòng chống dịch. 
Năm 2021, khi dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, TX Hoài 
Nhơn đã tặng trang thiết bị y tế 
trị giá 155 triệu đồng cho huyện 
Tuy Phước để phòng, chống 
dịch. Hằng năm, vào những 
ngày lễ, ngày kỷ niệm, những 
sự kiện trọng đại, lãnh đạo 
hai địa phương thường xuyên 
gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động  
viên nhau. 

Tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm 
kết nghĩa Hoài Nhơn - Tuy 
Phước vừa được tổ chức, Bí 
thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm 
Trương và Bí thư Huyện ủy Tuy 
Phước Nguyễn Văn Hùng một 
lần nữa khẳng định những tình 
cảm kết nghĩa thủy chung, son 
sắt, nghĩa tình của 2 huyện, thị 
là không gì có thể thay thế được. 
Đây chính là tài sản vô giá, là 
nền tảng vững chắc để các thế 
hệ hôm nay và mai sau tiếp nối, 
gìn giữ, vun đắp. 

Để kết thúc bài viết, tôi 
xin mượn 2 câu ca đi vào lòng 
người: “Hoài Nhơn - Tuy Phước 
nghĩa tình/ Kháng chiến cùng 
chống, hòa bình cùng xây”.                      

                          NGUYỄN HÂN   
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Kinh tế phục hồi, phát triển mạnh mẽ 
Chiến tranh Nga - 

Ukraine, đại dịch 
Covid-19, kinh 
tế suy giảm, lạm 
phát tăng cao, 

cộng thêm thiên tai, mưa, bão, 
lũ… đã tác động tiêu cực đến 
sự phát triển KT-XH và mọi mặt 
của đời sống nhân dân cả nước, 
trong đó có Bình Định. Trong 
bối cảnh đó, Bình Định tập trung 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các 
biện pháp vừa kịp thời, vừa uyển 
chuyển linh động và tỉnh táo 
trong xử lý các tình huống phát 
sinh, không để bị động, lúng 
túng. Các quyết sách quan trọng 
phát triển KT-XH đều nhận được 
sự đồng thuận cao của nhân dân 
và cộng đồng DN. 

Vượt qua “bão lớn” 
Sau khi nhanh chóng khắc 

phục hậu quả mưa lũ trong vụ 
Đông Xuân 2021 - 2022, mùa vụ 
quan trọng nhất của năm, ngành 
nông nghiệp và chính quyền các 
địa phương đã chủ động thúc 
đẩy phát triển sản xuất nông 
nghiệp, trong đó chú trọng  
2 lĩnh vực có thế mạnh là chăn 
nuôi và thủy sản theo hướng 
nâng cao giá trị, gắn với an toàn 
dịch bệnh. Năm 2022, tổng sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản của 
tỉnh tăng 3,26%, tiếp tục khẳng 
định vị trí quan trọng trong nền 
kinh tế. Đặc biệt, Chương trình 
xây dựng nông thôn mới (NTM) 
đã lan tỏa rộng khắp và đạt được 
kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 
87/113 xã đạt chuẩn NTM; 7 xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 đơn 
vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
Điều này đã làm thay đổi diện 
mạo nông thôn cũng như đời 
sống vật chất và tinh thần của 
người dân ở khu vực nông thôn. 

Xí nghiệp may Tam Quan (TX Hoài Nhơn) đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.                                               
Ảnh: TIẾN SỸ

Với tinh thần đổi mới mạnh 
mẽ, năng động, quyết liệt 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện, cùng sự nỗ 
lực của cả hệ thống chính 
trị, năm 2022, Bình Định đã 
cùng cả nước vượt qua những 
khó khăn, thách thức chưa 
có tiền lệ, KT-XH phục hồi và 
phát triển mạnh mẽ, tạo tiền 
đề quan trọng cho sự phát 
triển của năm 2023 và những 
năm tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh chào đón các nhà đầu tư CHLB Đức đến ký kết hợp tác đầu tư.                                                                                                                           Ảnh: TIẾN SỸ

Các giải pháp kích cầu, thúc 
đẩy phát triển kinh tế du lịch 
của tỉnh, trong đó có việc tổ chức 
nhiều hội nghị, chương trình, lễ 
hội quy mô lớn đã thu hút đông 
đảo khách du lịch trong và ngoài 
nước. Với 4,12 triệu lượt khách 
đến Bình Định trong năm 2022, 
tăng 1,8 lần so với năm trước, 
tổng doanh thu du lịch đạt 
khoảng 13.100 tỷ đồng, tăng  
6,5 lần, cho thấy sức bật mạnh 
mẽ của ngành công nghiệp 
không khói này. Du lịch khởi 
sắc thúc đẩy thương mại, dịch 
vụ phát triển, đưa tổng mức 
bán lẻ hàng hoá và doanh thu 
dịch vụ đạt tới 94.908 tỷ đồng, 
tăng 19,2%. 

Các chính sách phục hồi và 
phát triển kinh tế đúng hướng, 
tạo môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi là cơ sở để 1.143 DN 
quyết định thành lập mới với 
tổng vốn đầu tư trên 9.780 tỷ 
đồng. Nhận diện cơ hội đầu tư 
phát triển, nhiều DN trong nước 
cũng đã đăng ký và thực hiện  
74 dự án với tổng vốn đầu tư 
hơn 19.000 tỷ đồng; chủ đầu tư 
17 dự án còn tăng vốn đầu tư 
thêm 19.476 tỷ đồng so với ban 
đầu. Cùng với đó, 1 DN nước 

ngoài đăng ký thực hiện 1 dự án 
với tổng vốn đầu tư 4 triệu USD 
và 5 dự án khác điều chỉnh tăng 
vốn đầu tư trên 16 triệu USD.

Hoạt động sản xuất kinh 
doanh thuận lợi, hiệu quả đã 
góp phần đưa chỉ số sản xuất 
công nghiệp năm 2022 của tỉnh 
tăng hơn 7% so với năm trước. 
“Sức khỏe” của nền kinh tế tốt 
lên, việc thu nộp ngân sách cũng 
thuận lợi hơn. Đến cuối tháng 
11.2022, tổng thu ngân sách Nhà 
nước đã đạt trên 16.551 tỷ đồng, 
vượt 35,6% dự toán năm và tăng 
13,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Thành quả có được sau 
nỗ lực bền bỉ suốt năm qua là  
KT-XH phục hồi và phát triển 
toàn diện. Có 19/19 chỉ tiêu quan 
trọng của tỉnh đều đạt và vượt kế 
hoạch; tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm địa phương (GRDP) 
đạt 8,57%, vượt chỉ tiêu HĐND 
tỉnh giao, đứng thứ 37/63 tỉnh, 
thành trong nước, tạo động lực 
để Bình Định vững tin cho hành 
trình phát triển mới.

Tự tin vững bước 
Giai đoạn 2023 - 2025, Bình 

Định tiếp tục tập trung đầu tư 
phát triển 5 trụ cột tăng trưởng 

chính. Đó là phát triển công 
nghiệp; du lịch; dịch vụ cảng 
và logistics; nông nghiệp công 
nghệ cao; kinh tế đô thị gắn với 
quá trình đô thị hóa. Đồng thời, 
lấy cải thiện môi trường đầu 
tư, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng KT-XH, phát triển cực 
tăng trưởng phía Bắc tỉnh làm 
các khâu đột phá. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, nhấn mạnh: Muốn 
duy trì và phát triển kinh tế thì 
cần phải nỗ lực nhiều hơn, làm 
việc với tinh thần trách nhiệm 
cao hơn. Trên tinh thần đó, 
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo điều hành 
phát triển KT-XH theo phương 
án tăng trưởng cao, quyết tâm 
đảm bảo tốc độ tăng trưởng 
GRDP năm 2023 đạt 7,5%.

Thống nhất định hướng và 
mục tiêu chung, ngay sau cuộc 
họp đánh giá tình hình KT-XH 
năm 2022, cả tỉnh đã bắt tay 
ngay vào việc triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp mới. Ông 
Nguyễn Thành Hải, Giám đốc 
Sở KH&ĐT, cho biết: Chúng tôi 
cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính, tạo môi trường đầu tư 
lành mạnh; chủ động nắm bắt 
khó khăn, vướng mắc của các 
DN để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời, 
tạo điều kiện để DN thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh. Sở KH&ĐT 
cũng sẽ tăng cường quảng bá xúc 
tiến đầu tư ở những thị trường 
có nền kinh tế phát triển, thu 
hút các dự án có quy mô lớn, 
quy trình sản xuất hiện đại, thân 
thiện với môi trường, tạo động 
lực phát triển. Cùng với đó, tập 
trung hoàn thành quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, đảm bảo chất lượng, 
khoa học và khả thi.

Ngành nông nghiệp tỉnh tập 
trung thực hiện Đề án tái cơ cấu 
nông nghiệp theo hướng nâng 
cao giá trị, phát triển bền vững 
gắn với xây dựng NTM hiện 
đại, văn minh. Trong khi đó, 
Sở Công Thương và Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh tập trung 
công tác giải phóng mặt bằng, 
xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, 
cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, nhất là đối với Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình Định, 
đồng thời rà soát, đề xuất điều 
chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích các DN đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh. 

Ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 
cho hay: Năm 2023, cùng với việc 
đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các DN 
phát triển sản xuất kinh doanh 
trong các khu kinh tế, khu công 
nghiệp, đảm bảo kế hoạch doanh 
thu 52.297 tỷ đồng, nộp ngân 
sách 1.059 tỷ đồng, chúng tôi 
quyết tâm thu hút thêm nhiều 
dự án mới với tổng vốn đăng ký 
đầu tư là 23.489 tỷ đồng.

Các đơn vị khác đẩy mạnh 
công tác quy hoạch xây dựng, 
mở rộng không gian phát triển 
đô thị theo hướng hiện đại; đồng 
thời triển khai các gói kích cầu 
dịch vụ, du lịch, trong đó chú 
trọng đầu tư nâng cấp, đầu tư 
sửa chữa, tu bổ các danh lam 
thắng cảnh, di tích văn hóa, 
lịch sử và phát triển các dự án 
du lịch sinh thái ven biển; hình 
thành những khu nghỉ dưỡng 
đẳng cấp, có sức hút du khách 
trong và ngoài nước. Cùng với 
đó, đẩy nhanh tiến độ, sớm 
hoàn thành đưa vào sử dụng 
các công trình, dự án giao thông 
trọng điểm, tạo động lực phát 
triển KT-XH.                    TIẾN SỸ



Tuyến đường ven biển từ cầu Lại Giang 
đến cầu Thiện Chánh (TX Hoài Nhơn) 
mở ra nhiều khu đô thị mới.                                    

Ảnh: HẢI YẾN

Những tuyến đường 

Tuyến đường ven biển  
(ĐT 639) đi qua tỉnh Bình 
Định dài hơn 107 km, tổng 
vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ 
đồng, hiện có 5/8 dự án đã 
đưa vào sử dụng hoặc gần 
hoàn thành. Tuyến đường 
này chạy song song với QL 1 
thông suốt từ Quy Nhơn ra 
đến Hoài Nhơn, được kỳ vọng 
sẽ tạo động lực phát triển 
toàn diện cho cả mạn phía 
Đông của tỉnh.

kiện thi công hạn hẹp. Và với 
đội hình 200 kỹ sư, công nhân 
dày dạn kinh nghiệm, chúng 
tôi còn phải nỗ lực “vượt 
nắng, thắng mưa”, cả đảm 
bảo an toàn phòng chống dịch 
Covid-19 trong suốt quá trình 
thi công. 

Dù mới chỉ có 5/8 dự án 
đưa vào sử dụng nhưng phần 
đường hoàn thành đã vẽ ra một 
cung đường tuyệt đẹp đi qua 
những bãi biển trong xanh, 
những đồi cát chập chùng, 
những xóm làng, ruộng đồng 
trù mật... Ông Bùi Văn Thì, 71 
tuổi, nguyên Chủ tịch UBND 
xã, nguyên Bí thư Đảng ủy xã 
Cát Hải, kể: Bao đời nay, Cát 
Hải là địa phương có địa hình 
hiểm trở, ba đèo bốn động, 
giao thông cách biệt, khó khăn 
vô cùng. Ước mơ ngàn đời của 
người dân quê tôi là có con 
đường ánh đèn điện sáng cả 
đêm nay đã thành hiện thực. 
Hai bên đường giờ quy hoạch 
khu dân cư, người dân gom 
góp xây dựng nhà cửa khang 
trang hơn. Chính quyền địa 
phương có thêm nguồn thu khi 
các quán ăn, nhà hàng, khu du 
lịch được mở ra. Con đường 
này đã mang đến sự thay đổi 

lớn lao cho quê tôi.
Tại lễ khánh thành cầu Đề 

Gi, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng nhấn mạnh, tỉnh Bình 
Định xác định lợi thế lớn nhất 
của tỉnh là biển, nên con đường 
ven biển này sẽ tạo sức bật quan 
trọng cho sự phát triển của quê 
hương. Tuyến đường hoàn thành 
sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận 
chuyển hàng hóa, giao thương; 
khai thác tiềm năng quỹ đất dọc 
tuyến (đặc biệt là khu vực ven 
đầm Thị Nại) để tạo nguồn thu 
ngân sách, góp phần phát triển 
du lịch của địa phương.

Về phía địa phương, ông 
Đinh Thành Tiến, Chủ tịch 
UBND xã Cát Khánh (huyện 
Phù Cát) cho biết, tuyến 
đường ven biển đoạn Đề Gi - 
Mỹ Thành hoàn thành trong 
niềm hân hoan vui mừng của 
dân chúng vì giờ đây việc đi 
lại thuận lợi hơn rất nhiều. Từ 
đây, xã Cát Khánh sẽ phát triển 
thương mại, dịch vụ mạnh mẽ 
hơn. Điển hình như ngoài các 
khu đô thị đã được quy hoạch 
1/500 với tổng diện tích hơn  
89 ha của tỉnh dọc tuyến ĐT 639 
ở trên địa bàn xã, UBND xã đã 
quy hoạch và kêu gọi DN đầu 
tư 10 khu thương mại dịch vụ 

với tổng diện tích 5 ha.
Theo nghề hướng dẫn du 

lịch mạo hiểm gần 9 năm, anh 
Đỗ Thanh Toàn, ở thôn An 
Quang Đông, xã Cát Khánh, ví 
von so với thị trấn Cát Tiến vốn 
có nhiều thuận lợi, phát triển 
sớm, hai xã Cát Khánh, Cát Hải 
dù mới bắt đầu vươn lên từ khi 
con đường hình thành nhưng đã 
kịp “trổ mã”, ra dáng thị thành. 
Điểm dễ thấy nhất là quán ăn, 
nhà hàng đông khách quanh 
năm kể cả mùa mưa. Trong 
vòng 2 năm thôi mà tốc độ đô 
thị hóa nhanh gấp mấy lần cả 
chục năm trước cộng lại. Các 
tour du kịch khám phá vào mùa 
cao điểm phải đặt trước rất lâu 
mới có chỗ.

Theo TS Trần Du Lịch, 
thành viên Tổ Tư vấn kinh tế 
của Thủ tướng Chính phủ, hạ 
tầng giao thông là yếu tố sống 
còn đối với bất kỳ địa phương, 
vùng kinh tế nào, tác động rất 
mạnh đến thị trường bất động 
sản. Trong những năm qua, 
Bình Định là một trong vài 
tỉnh chủ động, sáng tạo, đầu tư 
mạnh mẽ và thành công nhiều 
dự án giao thông, nhờ đó đã 
thu hút nhiều nhà đầu tư về 
với mình. Hạ tầng giao thông 
hoàn thiện, đô thị lõi TP Quy 
Nhơn được nối liền với các 
hướng Đông, Bắc, Tây, Nam bởi  
QL 19 mới, tuyến đường Tây 
Nam cửa ngõ Quy Nhơn đến 
Khu công nghiệp Becamex, 
đường trục kinh tế Nhơn Hội 
nối dài đến Cảng hàng không 
Phù Cát, tuyến ven biển Đề Gi… 

Ông Andreas Hirschfelder, 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Kurz (Đức) cho hay, Tập đoàn 
đã khảo sát 20 khu công nghiệp 
tại 10 tỉnh, thành phố ở Việt 
Nam, nhưng “lãnh đạo Bình 
Định rất thiện chí, cơ sở hạ 
tầng, giao thông, hệ thống cảng 
biển ở Bình Định rất tốt, môi 
trường đầu tư lý tưởng” chính 
là những yếu tố đã thuyết phục 
Tập đoàn bén rễ ở đây.  

HẢI YẾN

Đường ven biển 
qua tỉnh Bình 
Định thuộc hệ 
thống ven biển 
quốc gia, được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyêt 
tại Quyết định số 120/QĐ-TTg 
ngày 18.1.2010. Tuyến đường 
được chia thành 8 dự án nhỏ để 
đầu tư trong nhiều giai đoạn. 

Ông Lưu Nhất Phong, 
Giám đốc Ban Quản lý dự án 
giao thông tỉnh, cho biết: Hiện 
đã có 3 dự án đoạn Cát Tiến -  
Đề Gi, Đề Gi - Mỹ Thành, cầu Lại 
Giang - cầu Thiện Chánh được 
đưa vào sử dụng với tổng chiều 
dài trên 38 km, tổng mức đầu 
tư hơn 2.500 tỷ đồng. Chúng tôi 
đang gấp rút hoàn thành đoạn 
từ đường Điện Biên Phủ nối dài 
đến Khu đô thị Diêm Vân và Cát 
Tiến - Diêm Vân với tổng chiều 
dài trên 15 km, tổng vốn đầu tư 
hơn 3.194 tỷ đồng. 

Để có được tuyến đường đẹp 
như mơ ước này, cái khó không 
chỉ đến từ nguồn vốn, huy động 
được nguồn lực ngoài ngân 
sách, mà cả trong quá trình thi 
công cũng phát sinh nhiều khó 
khăn không thể lường trước. 

Ông Đào Duy Tụng, Giám 
đốc Công ty CP xây dựng công 
trình 510, chia sẻ: Công ty đảm 
nhận xây dựng cầu Đề Gi - 
phần việc khó khăn nhất, phức 
tạp nhất của dự án xây dựng 
tuyến đường ven biển ĐT 639, 
đoạn Đề Gi - Mỹ Thành. Cầu 
Đề Gi có chiều dài gần 400 m 
băng qua đầm Đề Gi với địa 
hình liên tục chuyển đổi, điều 

chở theo khát vọng 

Homestay Tứ viện của người dân xã Cát Khánh đang 
hoàn thiện để đón khách du lịch.   Ảnh: HẢI YẾN

Cầu Đề Gi nối liền xã Cát Khánh 
(huyện Phù Cát) với xã Mỹ Thành 
(huyện Phù Mỹ).                Ảnh: MINH THỌ
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Du khách khám phá 
biển Hòn Khô, Nhơn Hải (TP 

Quy Nhơn).  Ảnh: NGUYỄN 
DŨNG

Khởi công xây dựng đường bộ  
cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Sáng 1.1.2023, Bộ GTVT đồng loạt tổ chức Lễ khởi công 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 
146.985 tỷ đồng. Tỉnh Bình Định là 1 trong 9 điểm cầu trong tổng thể Lễ khởi công siêu dự án trọng điểm quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 
44/NQ/2022/QH15 của Quốc 
hội khóa XV, Nghị quyết số 
18/NQ-CP ngày 11.2.2022 của 
Chính phủ triển khai Nghị 
quyết số 44/NQ/2022/QH15 
ngày 11.1.2022 của Quốc hội về 
chủ trương đầu tư Dự án xây 
dựng công trình đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông, giai 
đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi 
tắt là Dự án); sau hơn 10 tháng 
quyết liệt thực hiện, đến nay 
dự án thành phần đoạn Hoài 
Nhơn - Quy Nhơn đã đủ điều 
kiện khởi công.

Nỗ lực bàn giao  
mặt bằng 

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
từ ngày 6.3 đến 19.7.2022, chủ 
đầu tư đã bàn giao 100% cọc 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
đối với tuyến chính, nút giao, 
đường gom, đường hoàn trả. 
Từ tháng 3.2022, 8 địa phương 
thuộc vùng ảnh hưởng bởi Dự 
án ở tỉnh ta đã nỗ lực làm việc 
không kể ngày, đêm, ngày 
nghỉ để kiểm đếm xác định có 
10.933 hộ bị ảnh hưởng và 2 
điểm di tích lịch sử cấp Quốc 
gia, với 16.274 thửa đất, diện 
tích khoảng 945,95 ha bị ảnh 
hưởng; 1.076 ngôi nhà bị giải 
tỏa trắng; 6.313 ngôi mộ bị ảnh 
hưởng phải di dời.

Đến ngày 27.12, 8 địa 
phương xác nhận nguồn gốc 
đất đai được 10.686/10.933 hộ 
ảnh hưởng (đạt 97,7%) và hoàn 
thành phê duyệt quy hoạch 43 
khu tái định cư, diện tích khoảng 
93,1 ha. Trong đó, UBND TX An 
Nhơn đang thi công xây dựng 2 
khu tái định cư trên địa bàn xã 
Nhơn Lộc với diện tích 10,16 ha 
(đã thực hiện đạt khoảng 75%). 
Các địa phương đã phê duyệt 
phương án bồi thường, GPMB 
226 đợt với số tiền 1.556,3 tỷ 
đồng; diện tích 738,16/945,95 ha 
tuyến chính, đạt 78% mặt bằng 
tuyến chính.

Ngay khi Ban quản lý dự 
án (QLDA) 85 và Ban QLDA 
2 giải ngân vốn, 8 địa phương 
đã chi trả cho 6.635 hộ, tổ 
chức bị ảnh hưởng với số tiền 
là 1.318,8/1.507,6 tỷ đồng, 
đạt 87,5% vốn cấp; diện tích 
705,72/945,95 ha tuyến chính, 
đạt 74,6% mặt bằng tuyến chính. 

Hiện nay, 8/8 địa phương 
đã bàn giao cho Chủ đầu tư 
phần mặt bằng đủ điều kiện thi 
công rộng 684/945,3 ha tuyến 
chính (đạt 72,4%), chiều dài 
85,08/117,38 km (đạt 72,5%), đạt 
yêu cầu của Nghị quyết số 18/
NQ-CP của Chính phủ. Trong 
đó: Dự án thành phần Quảng 
Ngãi - Hoài Nhơn diện tích 
174,01/242,79 ha (đạt 71,7%), 
chiều dài 19,92/27,7 km (đạt 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy (thứ 2 từ phải sang), cùng Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 5 Nguyễn Văn Toàn 
(thứ 3 từ phải sang) và Ban QLDA 85 kiểm tra trực tiếp hiện trường nơi được lựa chọn tổ chức lễ khởi công.                         Ảnh: DNCC

UBND huyện Hoài Ân bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 85.                          Ảnh: HẢI YẾN  

Công tác chuẩn bị mặt bằng đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện để lễ khởi 
công diễn ra thành công.                                                                                                              Ảnh: DNCC

71,9%). Dự án thành phần Hoài 
Nhơn - Quy Nhơn diện tích 
410/539,37 ha (đạt 76,1%), chiều 
dài 53,31/70,1 km (đạt 76%). 

Đánh giá về nỗ lực của 
các địa phương, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng cho biết: Nhờ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, sự quan tâm hỗ 
trợ, phối hợp của Ban QLDA 2, 
Ban QLDA 85 và các sở, ngành 
của tỉnh; sự quyết tâm của 
hệ thống chính trị; sự chung 
sức đồng lòng của nhân dân; 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố đã tập trung chỉ đạo thực 
hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đảm bảo tiến độ 
hoàn thành công tác GPMB dự 
án theo kế hoạch đề ra. Tuy 
nhiên, vẫn phải lưu ý công tác 
xác nhận nguồn gốc đất đai, 
hiện vẫn còn 4 địa phương chưa 
hoàn thành (Hoài Nhơn 94,8%, 
Hoài Ân 97%, Quy Nhơn 97,2%, 
Phù Cát 98%), đề nghị các địa 
phương khẩn trương triển 
khai thực hiện. Khẩn trương tổ 
chức thẩm định và phê duyệt 

phương án bồi thường, GPMB. 
Khẩn trương hoàn thiện các 
bước hồ sơ, thủ tục để triển 
khai khởi công xây dựng các 
khu tái định cư, khu cải táng.

Niềm vui khởi công 
Xác định rõ giao thông tới 

đâu thì sự phát triển sẽ tỏa lan 
tới đó và giá trị đất đai, tiềm 
năng phát triển tăng lên, UBND 
tỉnh chỉ đạo các địa phương 
chuẩn bị quy hoạch, sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ để đầu tư các 
dự án, làm sớm thì địa phương 

Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự 
án tại điểm cầu xã Ân Phong, 
huyện Hoài Ân diễn ra vào lúc 
8 giờ 30 phút ngày 1.1.2023. 
UBND tỉnh, UBND huyện Hoài 
Ân hỗ trợ Ban QLDA 85 chuẩn 
bị hậu cần, an ninh… hỗ trợ 
các đơn vị tổ chức sự kiện để 
lễ khởi công diễn ra tốt nhất, 
đảm bảo về an ninh, an toàn. 

Thượng tá Nguyễn Văn 
Toàn, Giám đốc Ban điều hành 
Trường Sơn 5, Binh đoàn 12 
(Tổng công ty xây dựng Trường 
Sơn), đại diện nhà thầu thi 
công dự án thành phần đoạn 
Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc 
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông, giai đoạn  
2021 - 2025 cho biết: Dự án 
thành phần có tổng chiều dài 
toàn tuyến 88 km, tổng mức 
đầu tư hơn 20.469 tỷ đồng, sử 
dụng nguồn vốn đầu tư công. 
Ngay sau ký hợp đồng, Binh 
đoàn 12 đã phối hợp với Ban 
QLDA 85 và địa phương chuẩn 
bị mặt bằng phục vụ lễ khởi 
công và chuẩn bị các bước cho 
việc thi công ngay sau khi Thủ 
tướng phát lệnh.

Xác định đây là dự án trọng 
điểm đòi hỏi cao về nhiều điều 
kiện cũng như tiến độ, Bộ Tư 
lệnh Binh đoàn 12 đã phân công 
một đồng chí Phó Tư lệnh (Phó 
Tổng giám đốc) phụ trách chỉ 
đạo toàn bộ quá trình thi công; 
thành lập Ban điều hành dự 
án, giao nhiệm vụ cho 5 đơn vị 
trong Binh đoàn có nhiều kinh 
nghiệm trong thi công các công 
trình cao tốc; tập trung nhân 
lực, thiết bị, xe, máy đủ để đáp 
ứng yêu cầu của dự án.  

Đến nay, đơn vị đã huy 
động hơn 30 đầu xe, máy, thiết 
bị; hoàn thành cơ bản công tác 
chuẩn bị cho lễ khởi công diễn 
ra vào ngày 1.1.2023 thành công 
tốt đẹp.                          HẢI YẾN

Dự án được chia thành 
12 dự án thành phần với 
tổng chiều dài 723,7 km 
tuyến chính, gồm các đoạn: 
Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9 
km), Quảng Ngãi - Nha 
Trang (352,06 km) và Cần 
Thơ - Cà Mau (110,9 km).  Sơ 
bộ tổng mức đầu tư khoảng 
hơn 146.985 tỷ đồng. Theo 
kế hoạch được phê duyệt, dự 
án gồm 25 gói thầu.

Dự án qua địa phận tỉnh 
Bình Định có tổng chiều dài 
khoảng 118,8 km, đi qua địa 
phận 8 huyện, thị xã, thành 
phố của tỉnh; bao gồm 3 dự 
án thành phần Quảng Ngãi - 
Hoài Nhơn dài 88 km, 
Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài  
70,1 km và Quy Nhơn - Chí 
Thạnh dài 66,1 km. 
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càng phát triển nhanh, phát 
triển sớm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ 
đạo: “Sau khi Dự án hoàn 
thành, tỉnh sẽ có tuyến đường 
cao tốc tốt nhất đi qua nhiều 
địa phương, kết nối rất nhiều 
khu đô thị, cảng biển, cảng 
hàng không; đặc biệt các 
tuyến quốc lộ, tuyến đường 
ven biển kết nối với khu vực 
xung quanh tuyến đường cao 
tốc… Do đó, các địa phương 
có thể xem xét để quy hoạch lại 
khu kinh tế, khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp dựa vào lợi 
thế của đường cao tốc để phát 
triển kinh tế, tạo nguồn công 
ăn việc làm…”. Đây có thể nói 
là những việc làm, những chỉ 
đạo rất căn cơ, bài bản, trọng 
tâm, trọng điểm của lãnh đạo 
tỉnh khi triển khai Dự án. Nhờ 
quan tâm chỉ đạo sâu sát của 
lãnh đạo tỉnh, hỗ trợ của Ban  
QLDA 2, Ban QLDA 85 nên tỉnh 
Bình Định hoàn thành giao mặt 
bằng đúng tiến độ như chỉ đạo 
của Chính phủ. 

Căn cứ chỉ đạo của Bộ GTVT, 
Ban QLDA 85 phối hợp với 
các cơ quan thuộc UBND tỉnh 
Bình Định tổ chức Lễ Khởi công 
dự án thành phần đoạn Hoài  



Tinh thần “đi trước mở 
đường”, giao thông là “mạch 
máu” được huyện Tây Sơn 
xác định làm tiền đề để phát 
triển KT-XH ở địa phương. 
Nhiều công trình được đầu tư 
xây dựng, cải tạo, nâng cấp 
đã tạo ra những ảnh hưởng 
tích cực phát triển KT-XH, tác 
động sâu sắc đến đời sống 
nhân dân.

huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng 
chia sẻ rằng: Cách trở một dòng 
sông mà dường như hai bên bờ 
là hai thái cực phát triển. Cánh 
Bắc hoang sơ với nhà cửa chắp 
nối, dân cư rải rác. Còn cánh Nam 
nhà cửa san sát, ánh đèn rực rỡ, 
nhộn nhịp ngày đêm. Khi cầu Hữu 
Giang (trị giá 153 tỷ) và Cầu Bình 
Thành (trị giá 195 tỷ) được xây 
dựng, cùng với công trình cầu trên 
Đập dâng Phú Phong (đang xây 
dựng) và các cây cầu hiện hữu sẽ 
tạo ra những điểm nhấn tích cực 
đối với huyện. Những vùng đất 
rộng lớn đầy tiềm năng ở cánh 
Bắc sẽ được đánh thức. 

“Một khi hệ thống giao thông 
kết nối hai bờ sông Côn được đầu 

tư liên hoàn, đồng bộ sẽ hòa nhịp 
với các tuyến đường khác trên địa 
bàn huyện tạo thế vươn đến tương 
lai giàu đẹp của quê hương”, ông 
Hùng khẳng định.

Kỳ vọng phát triển 
vượt bậc

Trò chuyện với chúng tôi, Chủ 
tịch UBND huyện Tây Sơn Phan 
Chí Hùng say sưa nói về công tác 
quy hoạch, đầu tư, phát triển đô thị. 
Ông chia sẻ rằng, bản thân dành 
rất nhiều thời gian đi thực tế tại cơ 
sở và suy nghĩ để định hướng khu 
vực này nên xây dựng công trình 
gì? Khi xây thì được gì và mất gì? 

“Chủ trương xây dựng các 
công trình trọng điểm lớn trên địa 

Thị trấn Phú Phong được huyện Tây Sơn 
đầu tư nhiều công trình, hạng mục để 
nâng tầm bộ mặt đô thị. 

Ảnh: ĐỖ ĐÌNH THI

TÂY SƠN
mở đường bứt tốc

bàn huyện đã được cấp trên thông 
qua. Bây giờ, chúng tôi chỉ bắt tay 
vào hành động. Mà muốn làm 
cho đẹp, cho chất lượng, người 
dân vừa có lợi vừa hài lòng thì 
mình phải thật sự tâm huyết”, 
ông Hùng nói.  

Vài năm tới, hệ thống kết cấu 
hạ tầng của Tây Sơn sẽ hoàn chỉnh, 
đồng bộ khi có nhiều trục đường 
kết nối tất cả các hướng trên địa 
bàn: Cao tốc Bắc - Nam; đường 
nối QL 19 và 19B; tuyến đường 
từ Bình Thành đi Bình Thuận kết 
nối đường phía Tây tỉnh; đường 
từ Bảo tàng Quang Trung kết nối 
tháp Dương Long; đường tránh 
phía Nam thị trấn Phú Phong... 
Những cung đường này sẽ đáp 
ứng nhu cầu vận tải, tăng cường 
kết nối giao thông theo cả hướng 
Đông - Tây và Bắc - Nam. Đồng 
thời, mở rộng quỹ đất để phát 
triển đô thị, dịch vụ thương mại, 
du lịch, phục vụ nhu cầu phát 
triển KT-XH trong tương lai gần.

Để hiện thực hóa mục tiêu 
“lên thị”, huyện Tây Sơn đang 
đẩy mạnh công tác quy hoạch, 
đầu tư cho đô thị. Trên cơ sở 
Chương trình phát triển đô thị 
Tây Sơn đến năm 2035, phấn đấu 
xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại 
IV trước năm 2025 và trở thành 
thị xã trước năm 2030, huyện tập 
trung khai thác lợi thế vị trí địa 
lý, tự nhiên có sông Côn chảy qua 
giữa đô thị và hệ thống các giá trị 
văn hóa - lịch sử độc đáo. 

Trong đó, huyện sẽ khai thác 
tối đa lợi thế của sông Côn bằng 
việc quy hoạch các khu đô thị dọc 
sông như Tây Giang, Bình Tường, 
Bắc sông Côn, Phú An, Bình Thành 
theo hướng phát triển đô thị xanh, 
nhà ở mật độ thấp với kiến trúc 
mang nét đặc trưng. 

Đồng thời, huyện đã lập 9 
đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 ở 9 khu vực dự kiến phát 
triển lên phường để làm cơ sở 
đầu tư và tổ chức không gian của 
đô thị. Ngoài ra, “đô thị lõi” Phú 
Phong và các khu dân cư hiện hữu 
cũng sẽ được đầu tư nhiều công 
trình, hạng mục chỉnh trang để 
nâng tầm bộ mặt đô thị.

Có thể thấy, công tác quy 
hoạch, đầu tư nhất là quy hoạch 
giao thông gắn với quy hoạch 
tổng thể đi trước một bước với 
tầm nhìn xa đã và đang làm thay 
đổi hẳn diện mạo của “đất võ” 
để trở thành vùng động lực phát 
triển tiểu vùng KT-XH phía Nam 
của tỉnh.                       HỒNG PHÚC

Nhịp cầu nối ước mơ
Nằm ở thượng nguồn sông 

Côn, Hữu Giang là một thôn thuần 
nông của xã Tây Giang, nhưng 
tách biệt hoàn toàn với “thế giới” 
bên kia sông. Ông Nguyễn Quốc 
Phong, Bí thư Chi bộ thôn Hữu 
Giang giãi bày: Chỉ cách trung 
tâm xã 1 km nhưng nhiều năm 
qua, Hữu Giang là một “ốc đảo”. 
Cũng vì vậy mà đời sống người 
dân chưa khá lên được. Bởi sản 
xuất ra cái gì bán cũng rẻ do phải 
chịu thêm chi phí vận chuyển. 
Ngược lại, mua hàng hóa, nhất 
là vật liệu làm nhà cửa; tiền công 
cán luôn đắt đỏ do gánh thêm 
tiền công vận chuyển. 

Ước mơ của người dân Hữu 
Giang sắp trở thành hiện thực, 
vì chỉ trong thời gian ngắn nữa 
thôi, sẽ có một cây cầu bê tông 
cốt thép trăm tỷ vững chãi được 
xây dựng nối đôi bờ vui. Nở nụ 
cười tràn đầy ước mơ và hy vọng, 
ông Trần Văn Thông (70 tuổi) hào 
hứng nói: Nghe tin cầu mới sẽ 
được xây dựng trong năm tới, già 
trẻ gái trai ai cũng khấp khởi vui 
mừng. Bởi với người dân nơi đây, 
được bước chân thong thả hay lái 
xe về nhà trên cây cầu nối đôi bờ 
sông Côn là ao ước bao đời qua. 

Xét ở góc độ kinh tế, khi giao 
thông phát triển, ranh giới hành 
chính giữa các địa phương chỉ 
còn là khái niệm. Chủ tịch UBND 

Khách tham quan bằng thuyền 
trong Khu du lịch sinh thái Hầm Hô.  

Ảnh: A.N

Chúng tôi xác định tinh 
thần “Kỷ cương, trách nhiệm, 

hành động, sáng tạo, phát triển” 
để huy động sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị, thúc đẩy quyết liệt 
việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. 

Riêng việc phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng mục 
tiêu “lên thị”, chúng tôi sẽ thực hiện theo hướng 

phát triển có trọng tâm, trọng điểm, 
phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội, 

giữ gìn bề dày văn hóa lịch sử đặc thù”.

Bí thư Huyện ủy Tây Sơn 
LÊ BÌNH THANH
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Đào tạo mũi nhọn song hành với giáo dục toàn diện, giữ vững 
thành quả giáo dục đại trà, dành nhiều nguồn lực đầu tư cơ 
sở trường lớp…, đó là những dấu ấn của ngành Giáo dục tỉnh 
trong năm qua.    

Không chờ trường kêu khó
Ông Lê Ngọc Liêm, Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Số 2 
Hoài Hảo (TX Hoài Nhơn) vẫn 
nhớ như in niềm vui khi trường 
được đầu tư xây mới tòa nhà cao 
tầng có 18 phòng học và phòng 
bộ môn, được đưa vào sử dụng 
ngay trước thềm năm học 2022- 
2023. Mừng là bởi năm 2020, việc 
xây mới trường được đưa vào kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2023 - 2025, nhưng không 
ngờ lại được đẩy nhanh tiến độ. 
Cùng với 6 phòng học còn lại 
trước đó, việc dạy và học thuận 
tiện hơn nhiều khi đảm bảo 17 
lớp có 17 phòng học, hơn thế còn 
có cơ sở đầu tư được nhà ăn, bếp 
bán trú cho học sinh. Từ chỗ chỉ 
vài chục học sinh bán trú, đến 
nay tăng vọt 343 em. 

“Bán trú là cấp thiết để tạo 
điều kiện cho học sinh học tập tốt 
hơn khi thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh 
đó cũng giúp cho gia đình trẻ yên 
tâm hơn với công việc. Từ ban 
giám hiệu nhà trường cho đến 
giáo viên đều thêm việc, mỗi ngày 
đi sớm và về trễ hơn để chăm 
chút bữa ăn cho các con, nhưng 
hơn tất thảy đó là niềm vui của 
chúng tôi!”, ông Liêm chia sẻ.

Mục tiêu tầng hóa, kiên cố 
hóa trường lớp tại Hoài Nhơn 
đã cơ bản hoàn thành khi 66/67 
trường công lập đều đã được đầu 
tư mới. Trưởng phòng GD&ĐT 
thị xã Nguyễn Thị Hoài Anh 
khẳng định: “Chúng tôi lo trước 
chứ không chờ trường kêu. Ưu 
tiên đầu tư trước cho trường 
vùng khó, trường xuống cấp. 
Đến cuối năm 2022 hoàn tất đầu 

bằng những đột phá
tư cho các trường từ mầm non 
đến THCS, cơ bản đáp ứng mỗi 
lớp 1 phòng học; đặc biệt 100% 
trường mầm non và tiểu học mở 
bán trú, với 76,45% học sinh bán 
trú. Tháo gỡ được điểm nghẽn về 
cơ sở vật chất, 56/61 trường đã 
nhanh chóng “cập bến” chuẩn 
quốc gia”.  

Trong khi không ít địa 
phương vẫn còn khó với đầu 
tư cơ sở vật chất trường lớp 
thì tại Bình Định đến nay tỷ lệ 
phòng học kiên cố đạt trên 85%. 
Ở những miền đất mà bàn chân 
đặt đến còn khó, nay đã ngời lên 
sức sống của những điểm trường 
được xây mới khang trang. 

Nếu trước đây, trong 3 huyện 
miền núi chỉ có An Lão dạy bán 
trú ở 7/10 trường mầm non thì 
nay các huyện Vân Canh, Vĩnh 
Thạnh cũng “phủ sóng” bán 
trú. Những ngày cuối năm 2022, 
Trưởng Phòng GD&ĐT huyện 
Vân Canh Phạm Minh Chấn 

thông báo tin vui khi hơn 160 trẻ 
Trường Mẫu giáo Canh Hiển đã 
được học bán trú. Trường Mẫu 
giáo Canh Liên đang được đầu 
tư khi hoàn thiện sẽ tiếp tục mở, 
đảm bảo 7/7 trường khối mầm 
non, mẫu giáo đều có bán trú. 
Khoảng cách dạy và học giữa 
miền núi với miền xuôi theo đó 
cũng được thu hẹp dần.

Ngay địa phương đi sau như 
huyện Phù Cát đến giờ cũng đã 
ưu tiên đáng kể cho đầu tư cơ 
sở vật chất trường lớp, mở bán 
trú mầm non, mẫu giáo. “Đặc 
biệt, với các nguồn đầu tư lồng 
ghép từ chương trình xây dựng 
nông thôn mới, đến năm 2025, 
Phù Cát sẽ xóa điểm lẻ trường 
mẫu giáo, đây là điều chúng tôi 
quyết tâm thực hiện”, Trưởng 
phòng GD&ĐT huyện Nguyễn 
Tấn Hưng cho hay.

Đào tạo mũi nhọn 
song hành với giáo dục 
toàn diện

Chiến lược GD&ĐT của tỉnh 
Bình Định nhiều năm qua được 
các trường cụ thể hóa trong chiến 
lược giáo dục của mình. 

Với mục tiêu vừa giữ vững 
chất lượng đại trà, vừa đảm 

bảo chức năng tuyển chọn, bồi 
dưỡng học sinh giỏi, Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn luôn 
quán triệt tinh thần dạy học theo 
định hướng phát triển năng lực 
học sinh, đổi mới phương pháp 
dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng 
cao chất lượng dạy và học, đặc 
biệt là chất lượng rèn luyện mũi 
nhọn. Học sinh của trường ghi 
dấu ấn tại các kỳ thi học sinh 
giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Kỳ thi 
học sinh giỏi cấp quốc gia đầu 
năm 2022, trường dẫn đầu với 
21/34 học sinh đạt giải. Kỳ thi 
học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm 
học 2022 - 2023, trường thắng áp 
đảo với 8/10 giải nhất. 

Ông Huỳnh Lê Minh, Hiệu 
trưởng Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn, chia sẻ: Các em học sinh 
phải có năng khiếu vượt trội về 
môn chuyên và có năng lực học 
tập tốt các môn học khác. Vì thế, 
khi tham gia các đội dự tuyển rồi 
đội tuyển chính thức của kỳ thi 
học sinh giỏi quốc gia, các em 
vững tin và tập trung cao nhất 
cho việc học tập môn chuyên. Bởi 
chính năng lực học tập tốt các 
môn học giúp các em có phương 
pháp tư duy, cách tiếp cận kiến 
thức tốt hơn, tâm lý vững vàng 

hơn khi tham gia học môn chuyên. 
Kiến thức cơ bản vững chắc cũng 
giúp các em nhanh chóng lấy lại 
cân bằng kiến thức cho các kỳ thi 
tốt nghiệp THPT sau thời gian 
tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi. 
Với phương châm này, nhiều năm 
nay, chất lượng học sinh giỏi của 
trường luôn cao. Ngoài ra, nhà 
trường còn có nhiều giải pháp tích 
cực ở các lĩnh vực để đẩy mạnh 
chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT 
Đào Đức Tuấn, ở tất cả cấp học, 
thời điểm nào ngành GD&ĐT 
cũng đều có những nhà giáo 
tiêu biểu, xuất sắc và các học 
sinh giỏi, tiềm năng. Điều đặc 
biệt ở kỳ thi học sinh giỏi THPT 
toàn quốc đầu năm 2022 là ở bộ 
môn Hóa học, đội tuyển tỉnh 
Bình Định lần đầu tiên được Bộ 
GD&ĐT cho phép chọn 10 thí 
sinh dự thi và đều đạt giải (2 
giải nhì, 7 giải ba, 1 giải khuyến 
khích). So với các tỉnh thuộc 
cụm thi đua số 3 gồm 10 tỉnh 
duyên hải miền Trung và Tây 
Nguyên, số lượng giải học sinh 
giỏi quốc gia 2022 của Bình Định 
xếp thứ hai. Chất lượng giáo 
dục toàn diện cũng được minh 
chứng rõ khi tỷ lệ học sinh lớp 
12 tốt nghiệp THPT đạt 98,43% 
dù việc dạy và học bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch Covid-19.  

“Có được kết quả trên, toàn 
ngành đã đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 
dạy và học”, tổ chức nhiều sân 
chơi trí tuệ, các cuộc giao lưu 
với nhiều hình thức phù hợp, 
tạo điều kiện cho học sinh, giáo 
viên phấn đấu, khẳng định năng 
lực, bản lĩnh, tính sáng tạo của 
mình. Đặc biệt, Sở GD&ĐT chỉ 
đạo các nhà trường luôn kiên 
định phương châm tuyển chọn, 
bồi dưỡng học sinh giỏi trên nền 
tảng giáo dục cơ bản, toàn diện, 
vững chắc”, ông Đào Đức Tuấn 
nhấn mạnh.                   MAI HOÀNG

Trường Tiểu học Số 2 Hoài Hảo 
(TX Hoài Nhơn) được đầu tư cơ sở 

trường lớp mới. Ảnh: M.H

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn gặt hái nhiều “trái ngọt” với định hướng 
chiến lược giáo dục mũi nhọn song hành giáo dục toàn diện.    Ảnh: M.HTạo dấu ấn 
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Bình Định đang trở thành 
điểm đến hấp dẫn của du 
khách trong và ngoài nước. 
Để đạt được những kết quả 
đó, ngoài nỗ lực của các cấp, 
ngành, còn phải kể đến sự 
đầu tư của các doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Quảng trường nhạc nước tại Merry Land Hải Giang (Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) .    
                                                                                                                                            Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Vẻ đẹp nguyên sơ của Kỳ Co (Nhơn Lý) hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan. 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

 Du khách khám phá biển Hòn Khô, Nhơn Hải 
(TP Quy Nhơn). Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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Trên bản đồ du lịch biển Việt 
Nam, với hơn 130 km bờ biển 
trải dọc phía Đông của tỉnh, Bình 
Định có một nửa số huyện, thành 
phố giáp biển, được thiên nhiên 
ban tặng nhiều danh lam thắng 
cảnh và bãi biển đẹp, nhiều đảo, 
bãi tắm lớn, nhỏ như Quy Nhơn, 
Ghềnh Ráng, Kỳ Co, Eo Gió, Bãi 
Dài... đã và đang được đầu tư 
thành các cụm, tuyến du lịch 
biển xinh đẹp, thành sản phẩm 
đặc trưng hấp dẫn du khách. 

Sức hút từ biển xanh, 
cát trắng, nắng vàng 

Hơn chục năm xa mảnh đất 
từng gắn bó một thời làm báo 
ngang dọc khắp miền Trung, 
Bình Định ngày trở lại đã rất 
khác những gì tôi biết hơn chục 
năm trước. Bình Định đã có tầm 
nhìn xa trông rộng khi 20 năm 
trước, bắt tay làm cầu Thị Nại 
vượt biển, kết nối trung tâm TP 
Quy Nhơn với bán đảo Phương 
Mai, mở cơ hội phát triển ra 
hướng biển cho tỉnh. Con đường 
khai mở ấy đã được kéo dài ra 
Phù Cát, vượt Đề Gi ra tận Hoài 
Nhơn, kết nối với các khu công 
nghiệp, sân bay, trung tâm đô thị 
phía Tây, kỳ vọng sẽ giúp Bình 
Định sớm hiện thực hóa thành 
trung tâm kinh tế biển.

Nhiều hội chợ, hội nghị xúc 
tiến quảng bá du lịch được tổ 
chức với những cam kết về quy 
hoạch, định hướng phát triển, cơ 
chế ưu đãi đầu tư của lãnh đạo 
tỉnh Bình Định những năm qua 
đã kéo các nhà đầu tư tên tuổi 
đến gần hơn với Quy Nhơn -  
Bình Định. Vùng đất hoang sơ 
với đồi núi nhấp nhô vươn ra 
tận chân sóng, những bãi cát 
trắng phau, những vịnh biển 
xanh trong hơn trăm cây số từ 
Hoài Nhơn vào đến Quy Nhơn, 
Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã được 
đánh thức bằng hàng loạt dự án 
du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, biến 
Quy Nhơn thành vùng đất phồn 
hoa, tấp nập và ngày càng gần 
hơn với người yêu du lịch, thích 
khám phá để được hòa mình vào 
vẻ đẹp tự nhiên của biển xanh, 
cát trắng, nắng vàng, lộng gió 
biển khơi ở xứ sở xinh đẹp này.

Từ trung tâm TP Quy Nhơn, 
chưa đầy 30 phút ô tô, chúng 
tôi đã chạm đến Kỳ Co, Eo Gió, 
để rồi choáng ngợp bởi vẻ đẹp 
hoang sơ kỳ vĩ của thiên nhiên, 
với không khí thoáng đãng, gió 
biển mát rượi, được thỏa thuê nô 
đùa trong làn nước trong xanh, 
dạo bộ bên những rặng dừa. 
Hoàng hôn buông xuống, bãi 
tắm đẹp lung linh như một kho 

Bình Định
Với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, sự đa dạng về văn hóa, 
cùng những biến thiên của lịch sử, tôn giáo và hương vị đậm 
đà của ẩm thực xứ Nẫu, Bình Định đang định hình một vùng 
du lịch biển đầy nắng gió. Cùng hệ thống phong phú các đảo 
đá như những viên minh châu mà đất trời đã ban tặng cho 
con người, nơi này đã trở thành niềm yêu nỗi nhớ, thôi thúc 
bước chân du khách gần xa. 

Mũi Vi Rồng - cảnh quan 
thiên nhiên độc đáo của 

huyện Phù Mỹ. 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Du khách tham quan Tháp Đôi (TP Quy Nhơn).                                    Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nét vẽ mới trên bản đồ du lịch biển
Làng biển “lên đời”  
nhờ phát triển du lịch

Với cảnh quan thiên nhiên 
nguyên sơ, bờ biển Kỳ Co, Eo Gió... 
đẹp đến nao lòng, xã Nhơn Lý (TP 
Quy Nhơn) đã và đang là điểm 
đến mới hấp dẫn du khách. Hạ 
tầng giao thông tương đối hoàn 
chỉnh, nhiều cơ sở kinh doanh hoạt 
động bài bản, chuyên nghiệp, giá 
cả niêm yết ổn định, công khai 
là những yếu tố góp phần phát 
triển du lịch địa phương này thời  
gian qua.

Hiện nay trên địa bàn Nhơn Lý 
có 28 hộ kinh doanh du lịch với 43 
phương tiện ca nô vỏ composite 
hoạt động đường thủy nội địa; 33 
mô tô nước, 31 bè du lịch, 32 thúng 
đáy kính hoạt động dịch vụ giải 
trí; 15 xe ô tô làm dịch vụ đưa đón 
khách (loại 5 - 16 chỗ); 28 nhà nghỉ, 
homestay, 48 nhà hàng phục vụ 
hoạt động lưu trú, ăn uống.

Xác định du lịch cộng đồng 
vừa mang lại giá trị kinh tế cao vừa 
chia sẻ lợi ích cho nhau, những 
năm gần đây, Nhơn Lý đã phát 
triển đáng kể mảng này. Người 
dân trực tiếp mở rộng quy mô 
cơ sở dịch vụ du lịch như quán 
ăn, nhà hàng, đưa đón khách du 
lịch, chạy ca nô, chạy xe điện, làm 
homestay…, liên kết và chia sẻ lợi 
ích, góp phần tạo ra nhiều việc làm 
và nâng cao thu nhập cho nhau.

Ông Nguyễn Thành Danh, 
Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn 
Lý, cho biết: Trong 3 năm gần 
đây, mỗi năm Nhơn Lý thu hút 
hàng trăm nghìn lượt du khách 
đến tham quan, du lịch, góp phần 
tạo động lực thúc đẩy phát triển  
KT-XH địa phương. Thương mại 
dịch vụ chiếm đến 48,6% trong cơ 
cấu kinh tế của xã, trong đó chủ 
yếu là dịch vụ du lịch. Hiện trên 
địa bàn xã có 102 hộ nộp thuế kinh 
doanh thương mại, thu ngân sách 
trên địa bàn xã 10 tháng năm 2022 
là hơn 6,3 tỷ đồng. Từ khi đẩy 
mạnh các hoạt động dịch vụ du 
lịch ở địa phương, số hộ cận nghèo 
chỉ còn 11 hộ và đã xóa hộ nghèo 
từ năm 2020. Thu nhập bình quân 
đầu người năm 2021 là 52,7 triệu 
đồng/người/năm.

Từ năm 2016, hoạt động du lịch 
tại xã Nhơn Lý phát triển nhanh, 
mạnh với các điểm, khu du lịch 
thu hút du khách trong nước 
như Quần thể FLC Quy Nhơn, 
Khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió. Ông 

Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc 
Công ty CP Thương mại Hoàng 
Đạt, cho biết: Sau khi UBND tỉnh 
chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án Khu du lịch Kỳ Co năm 
2016, chúng tôi đã bắt tay vào xây 
dựng đường sá, đầu tư hệ thống 
nhà hàng, lưu trú và các dịch vụ 
lặn ngắm san hô, dù lượn… phục 
vụ du khách. Mới đây, hệ thống 
bungalow gồm 50 phòng đã hoàn 
thiện và đưa vào khai thác. Theo 
kế hoạch, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu 
tư các phòng, dịch vụ theo tiêu 
chuẩn từ 4 - 6 sao để phục vụ nhu 
cầu khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Đầu tư mạnh lĩnh vực  
du lịch nghỉ dưỡng

Để xây dựng và phát triển 
du lịch thành ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh giai đoạn 2020 - 
2025, Tỉnh ủy Bình Định đã ban 
hành Chương trình hành động số  
06-CTr/TU ngày 14.5.2021 thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng 
bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII, trong đó 
xác định phát triển du lịch biển, 
đảo thành sản phẩm du lịch chủ 
lực của tỉnh.

Thời gian qua, lợi thế này đã 
được Bình Định đầu tư để trở 
thành thương hiệu mạnh, gồm: 
Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng 
biển đảo cao cấp, du lịch thể thao, 
lặn ngắm san hô, câu cá giải trí và 
một số loại hình du lịch, giải trí 
trên biển… dọc tuyến Quy Nhơn 
- Sông Cầu, Quy Nhơn - Nhơn  
Lý - Cát Tiến, Phù Mỹ - Hoài 
Nhơn, Nhơn Hải - Cù Lao Xanh…

Với định hướng đó, công tác 
quy hoạch, phát triển tài nguyên 
du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng 
phục vụ du lịch được tập trung 
đầu tư, từng bước hoàn thiện, đẩy 
mạnh thu hút nhiều dự án đầu tư 
du lịch cao cấp ven biển… Hiện 
nay, trên địa bàn tỉnh có 58 dự án 

đầu tư phát triển du lịch được cấp 
phép, với tổng số vốn đầu tư trên 
51.367 tỷ đồng. Trong đó, 20 dự 
án đã hoàn thành hoặc hoàn thành 
từng phần và đi vào hoạt động, 38 
dự án đang triển khai.

Một số dự án du lịch có quy mô 
lớn đang được đầu tư xây dựng 
hiện nay như: Khu Du lịch Hải 
Giang Merry Land tại xã Nhơn 
Hải (TP Quy Nhơn), tổng vốn đầu 
tư hơn 3.424 tỷ đồng; khách sạn 
L’avenir Quy Nhơn, tổng vốn đầu 
tư gần 888 tỷ đồng; khu Condotel 
Kim Cúc, tổng vốn đầu tư 767,4 
tỷ đồng; khu Condotel BMC Quy 
Nhơn, tổng vốn đầu tư 756,6  
tỷ đồng…

Công tác quy hoạch, đầu tư 
xây dựng hạ tầng du lịch được 
tập trung và từng bước được 
hoàn thiện. Nhiều dự án khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đã 
hoàn thành và đi vào hoạt động 
như Maia Resort Quy Nhơn, Anya 
Premier Hotel Quy Nhơn, FLC 
City Hotel Beach Quy Nhơn... 
Các khu, điểm du lịch được DN 
quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo 
thêm nhiều sản phẩm du lịch mới 
phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí 
của nhân dân và du khách như 
Khu du lịch Cửa Biển (Seagate 
Park), Công viên động vật hoang 
dã FLC Quy Nhơn, Kỳ Co Beach, 
Khu dã ngoại Trung Lương, Quần 
thể Linh Phong thiền tự… Qua 
đó, du lịch Bình Định đã tạo được 
thương hiệu là điểm đến mới, an 
toàn, thân thiện và hấp dẫn qua 
các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc 
trưng riêng có.                     

                                        LÊ NA

báu chất đầy đá quý, mặt biển 
mênh mang muôn ngàn ánh bạc 
lấp lánh ráng chiều.

Sóng xô tận bờ đá, núi ngập 
trong lòng biển, những rạn đá 
triệu năm lầm lũi ngập vào lòng 
biển mặn, mặc cho gió táp sóng 
xô, vẫn ngày đêm vô tư giỡn 
nước. Để rồi những khe đá ngập 
nước đó đã tạo thành hồ bơi nhân 
tạo tuyệt đẹp. Nước không trôi 
xuống mà như muốn níu giữ, 
lắng đọng vào lòng đá, mơn man, 
nũng nịu như những đứa trẻ 
nghịch ngợm giữa thiên nhiên. 

Du khách cũng có thể đi 
thuyền cao tốc ra khám phá 
Hòn Khô, Cù Lao Xanh, hoặc 
đi về hướng Phù Cát với biển 

Trung Lương trong chuyến dã 
ngoại của mình để tận hưởng 
những ngày nghỉ tuyệt vời cùng 
gia đình, bạn bè giữa không gian 
thoáng đãng của biển trời.

Chị Võ Thị Mỹ Hà - một du 
khách từ Hà Nội cùng gia đình đi 
du lịch Quy Nhơn - đã không tiếc 
lời ca ngợi sức hấp dẫn của Kỳ 
Co, khi được đắm mình trong làn 
nước biếc xanh, được tận hưởng 
những ngày nghỉ như thiên 
đường tại vùng biển này, với lời 
hẹn “nhất định sẽ trở lại Kỳ Co!”. 

Sự mê hoặc của văn hóa - 
ẩm thực xứ Nẫu

Hơn 20 chuyến bay đến và 
đi từ sân bay Phù Cát mỗi ngày 

đã đưa hàng nghìn du khách, 
nhà đầu tư, doanh nhân từ 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng và nhiều tỉnh, thành 
đến với Quy Nhơn - Bình Định. 
Họ đến với thành phố biển này 
vì không thể cưỡng lại sự cuốn 
hút từ những bài viết trên báo 
chí và mạng xã hội về những 
điểm tham quan, nghỉ dưỡng 
biển hấp dẫn của Bình Định và 
những câu chuyện được kể từ 
thẳm sâu văn hóa, lịch sử của 
vùng đất từng chứng kiến bao 
cuộc ly loạn, thịnh suy của hai 
dân tộc Chăm - Việt, mà những 
ngọn tháp Chăm ngàn năm 
“trơ gan cùng tuế nguyệt” vẫn 
còn lưu dấu tích. Nhà thơ Văn 
Cao quả là tinh tế khi gọi đó là 
những “giọt Chàm”! Những tác 
phẩm kiến trúc độc đáo luôn 
mang trong mình những điều 
bí ẩn, bình dị nhưng là hồn cốt 
của một nền văn hóa rực rỡ và 
suy tàn với bao huyền tích. 

Hướng đến sự riêng biệt, 
Bình Định phát triển du lịch lịch 
sử - văn hóa - tâm linh bằng giá 
trị vốn có của văn hóa Chăm, 
của những di tích về triều đại 
Tây Sơn oai hùng, các loại 
hình nghệ thuật nổi tiếng như 
bài chòi, tuồng, võ Bình Định; 
các lễ hội cầu ngư, làng nghề 
truyền thống, Linh Phong thiền 
tự (chùa Ông Núi), Thiền viện 
Thiên Hưng với tượng Phật 
ngồi lớn nhất Đông Nam Á… 
đồng thời, đẩy mạnh loại hình 
du lịch kết hợp hội nghị, hội 
thảo khoa học…

Ẩm thực cũng là một nét hấp 
dẫn rất riêng của du lịch Bình 
Định, khi nhiều món ăn bình 
dị đã được người dân xứ Nẫu 
nâng lên thành nghệ thuật. Từ 
bánh ít lá gai, gà chỉ, bánh hỏi 

cháo lòng, bánh xèo tôm nhảy 
đến những món ăn từ hải sản 
tươi ngon như bào ngư, mực 
ống, cá mú, cá sơn, cá bớp, ốc, 
tôm hùm, nhum sọ… đều đã trở 
thành ấn tượng khó quên cho 
du khách sau mỗi chuyến đi. 

Biển xanh, cát trắng, nắng 
vàng, quanh năm khí hậu ấm 
áp là thế mạnh để Bình Định kỳ 
vọng trở thành thủ phủ du lịch 
mới của Việt Nam. Bình Định 
đã đầu tư nguồn lực đáng kể 
xây dựng, nâng cấp hạ tầng 
giao thông huyết mạch kết nối 
sân bay, nhà ga đến các danh 
thắng, các điểm du lịch, rút 
ngắn khoảng cách di chuyển 
và góp phần thu hút các nhà 
đầu tư hàng đầu đến với vùng 
đất giàu tiềm năng này. Giờ thì 
Bình Định đã thực hiện được 
điều kỳ vọng ấy rồi, khi trở 
thành một cực phát triển mới 
của du lịch miền Trung, là điểm 
đến “trong mơ” của nhiều du 
khách, nhất là du khách đến từ 
xứ lạnh muốn được trải nghiệm 
không gian nghỉ dưỡng ấm áp, 
yên bình.  

Sự phục hồi nhanh chóng 
của du lịch sau 2 năm đại dịch 
với hơn 100 triệu lượt khách 
nội địa, vượt qua mọi dự báo, 
gấp rưỡi kế hoạch 60 triệu đề 
ra cho năm 2022, vượt xa con 
số 85 triệu lượt khách của 
năm 2019 là một sự trỗi dậy 
vô cùng ấn tượng của du lịch 
Việt Nam. Trong đó có 4,2 triệu 
lượt khách của Bình Định, mà 
phần lớn là khách du lịch nghỉ 
dưỡng biển. Điều đó càng cho 
thấy Bình Định đang thực sự trở 
thành một chấm son, một nét 
vẽ mới trên bản đồ du lịch biển  
Việt Nam.

NGUYỄN VÂN THIÊNG  

hoạt động đầu tư 
kinh doanh du lịch

Sôi động 



Duyên vợ chồng, 
duyên với thổ cẩm Sa Pa 

Có dịp lên Sa Pa, ghé đến 
cửa hàng trưng bày sản phẩm 
thổ cẩm truyền thống của 
Công ty TNHH Thương mại 
tổng hợp Lan Rừng (Công ty 
Lan Rừng) tại số 29A, phố Cầu 
Mây, phường Sa Pa (TX Sa Pa) 
của anh Võ Văn Tài, người ta dễ 
bị cuốn hút bởi các sản phẩm 
quần áo, túi xách, đến những 
bức tranh tơ (tranh đinh chỉ)… 
được thêu hoa văn sặc sỡ, thể 
hiện sự tinh tế trên từng đường 
kim, mũi chỉ mang nét văn hóa 
đặc trưng của đồng bào dân tộc 
Mông, Dao, Tày, Xa Phó, Giáy 
ở Sa Pa. 

Dẫn chúng tôi tham quan 
khu trưng bày, anh Tài kể: “Tôi 
là con út trong gia đình đông 
con. Cuộc sống khó khăn, tôi 
học hết lớp 9 rồi đi nghĩa vụ 
quân sự. Khi trở về, tôi mưu 
sinh bằng nhiều nghề. Năm 
2003, tôi lên Sa Pa chơi, rồi quen 
vợ và lập gia đình, sinh sống 
luôn ở đây. Vợ chồng tôi theo 
nghề bán hàng thổ cẩm của nhà 

Yêu thích nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, 
anh Võ Văn Tài (SN 1979, quê ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát), 
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lan Rừng  
(ở TX Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã tìm cách thổi hồn vào sản phẩm 
thổ cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Sa Pa để  
bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo này. 

dệt thổ cẩm, 
dệt những ước mơ

LênSa Pa

Anh Tài (thứ hai từ trái sang) giới thiệu sản phẩm cho du khách.              Ảnh: NGỌC NHUẬN

Du khách tham quan khu
trưng bày sản phẩm của Công ty 
Lan Rừng.            Ảnh: NGỌC NHUẬN

Mang “sứ mệnh” 
mới đến thổ cẩm
truyền thống

Yêu thích thổ cẩm, anh Tài 
tự tìm tòi ra nét độc đáo, khác 
biệt của văn hóa thổ cẩm các 
dân tộc ở Sa Pa thể hiện trên 
trang phục, như cỏ cây, hoa lá, 
mây trời…, đặc biệt là cách sử 
dụng vải dệt từ sợi cây lanh, 
cây đay, nhuộm màu bằng cây 
chàm với các công đoạn hoàn 
toàn bằng thủ công. Từ đó, 
anh Tài phát triển thêm dòng 
sản phẩm thổ cẩm trang trí nội 
thất, như màn, rèm, nệm, tranh 

treo tường, gối, bọc sofa, đèn 
trang trí… với những họa tiết, 
hoa văn được thiết kế, cải biên 
mang hơi hướng đương đại 
nhưng vẫn giữ được nét riêng 
của thổ cẩm truyền thống. 

Anh Tài kể: “Trước đây, 
mặt hàng thổ cẩm truyền thống 
mình bán là những cái mình có 
sẵn, kén khách. Bây giờ mình 
sản xuất các mặt hàng trang trí 
nội thất trên nền chất liệu thổ 
cẩm truyền thống của các dân 
tộc ở Sa Pa để phục vụ theo nhu 
cầu, tức là bán sản phẩm mà 
khách hàng cần. Nhờ đó, khách 

hàng biết và tìm đến với chúng 
tôi nhiều hơn, đối tác của Công 
ty là những khách sạn, tập đoàn 
lớn ở Sa Pa, đến các nơi khác ở 
trong nước, thậm chí sản phẩm 
còn xuất khẩu sang thị trường 
Mỹ, Nhật Bản”.

Đến nay, Công ty Lan Rừng 
có 5 sản phẩm đạt OCOP 3 - 4 
sao cấp tỉnh. Công ty đang đầu 
tư khu trưng bày, giới thiệu các 
sản phẩm thổ cẩm với quy mô 
10.000 m2, tại phường Sa Pa (TX 
Sa Pa) để du khách đến check-in, 
trải nghiệm, tìm hiểu cách làm 
thổ cẩm truyền thống của các 
dân tộc thiểu số ở Sa Pa.

“Bình Định quê mình có 
nhiều di sản văn hóa, như 
nghệ thuật tuồng, bài chòi, võ 
cổ truyền; hệ thống di tích văn 
hóa, lịch sử độc đáo như các 
tháp Chăm… Tôi cũng tính sẽ 
về Bình Định khảo sát, liên kết 
với các DN du lịch ở quê nhà 
đưa các sản phẩm thổ cẩm ở 
Sa Pa về Bình Định, rồi mang 
sản phẩm du lịch, quà lưu 
niệm của Bình Định đến với  
Sa Pa để góp phần giới thiệu 
văn hóa của vùng “đất Võ, trời 
Văn” đến với du khách trong 
và ngoài nước”, anh Tài chia sẻ. 

NGỌC NHUẬN

vợ, tôi bén duyên và thành công 
với nghề dệt thổ cẩm từ đó”.

Trước đây, gia đình anh Tài 
có một cửa hàng bán hàng lưu 
niệm nhỏ ở trung tâm TX Sa Pa. 
Khi ngành du lịch Sa Pa phát 
triển mạnh, nhiều dịch vụ phát 
triển theo, người làm thổ cẩm 
truyền thống càng ít đi, bởi sản 
phẩm dệt thủ công không cạnh 
tranh được với sản phẩm thổ 
cẩm công nghiệp của Trung 
Quốc sản xuất bán với giá rẻ.

Anh Tài chia sẻ: “Thổ cẩm 
truyền thống mang hồn cốt của 
các dân tộc bản địa ở Sa Pa dần 
bị mai một khiến tôi trăn trở và 
nghĩ cách làm sao để bà con vừa 
gìn giữ được nghề dệt thổ cẩm 
truyền thống để bảo tồn bản sắc 
văn hóa, vừa có thu nhập. Cũng 
từ đó, năm 2019, Công ty Lan 
Rừng ra đời. Chúng tôi liên kết 
mua gom toàn bộ thổ cẩm, sợi 
lanh, vải thô do bà con làm ra, 
rồi hoàn thiện thành sản phẩm 
đạt chuẩn để tiêu thụ; đồng 
thời, đào tạo nghề để bà con giữ 
nghề, cho họ làm việc tại Công 
ty với mức thu nhập ổn định”.

Việt Nam có nhiều loại rượu nổi 
tiếng đi vào trong trí nhớ biết bao 

người. Miền Bắc có rượu Làng Vân, miền 
Nam là đế Gò Đen… nhưng đến nay có 
lẽ khó loại rượu nào có thể sánh được với 
rượu Bàu Đá danh bất hư truyền ở thôn 
Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, tỉnh 
Bình Định.  

Tương truyền khi xưa Cù Lâm có cái 
bàu rộng khoảng 3.000 m2, người dân 
trong làng sử dụng nguồn nước ngầm rỉ 
ra từ bàu dùng để nấu rượu cho hương 
vị thơm ngon đặc biệt, từ đó có tên gọi 
rượu Bàu Đá. Hiện nay, ngoài bí quyết 
nấu rượu truyền từ đời này sang đời 
khác, nguồn nước lấy từ mạch giếng 
làng Cù Lâm để ủ men, cất rượu làm 
nên sự khác biệt và tạo dựng thương 
hiệu rượu Bàu Đá nổi tiếng trong Nam 
ngoài Bắc, thậm chí xuất khẩu.

Quy trình sản xuất rượu Bàu Đá 
trải qua 9 công đoạn: Chọn nguyên liệu 
(gồm có 3 loại: G ạo, nếp, đậu xanh, 
mỗi nguyên liệu cho hương vị rượu 
riêng và độc đáo); nấu cơm; hong nguội 
cơm; trộn men; ủ men từ 5 - 6 ngày; nấu 

rượu; ủ rượu; chiết và đóng chai thành 
phẩm. Về ủ rượu có 3 cách, ủ trong 
chum sành 2 tháng đóng chai thành 
phẩm, còn ủ trong lúa hoặc hạ thổ từ 
2 - 3 năm.

Theo ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ 
tịch UBND TX An Nhơn cho biết, làng 
nghề truyền thống rượu Bàu Đá có  
34 hộ tham gia sản xuất với 68 lao động 
thường xuyên; hằng năm cung cấp thị 
trường 72.000 lít rượu Bàu Đá, doanh thu  
đạt 2,5 tỷ đồng. 

Hiện nay làng nghề truyền thống 
rượu Bàu Đá trở thành địa chỉ du lịch 
cộng đồng được du khách trong và 
ngoài tỉnh yêu thích đến tham quan, trải 
nghiệm bởi sự độc đáo của con người và 
vùng đất nơi đây.

Thật khó tưởng tượng trong ngày Tết 
cổ truyền hay mỗi dịp lễ lạc, chén thù chén 
tạc với bạn hữu lại thiếu rượu Bàu Đá! 

Không đợi đến bây giờ, từ xa xưa 
Bình Định có câu ca dao “Rượu ngon 
Bầu Đá mê ly/ Gặp nem chợ Huyện bỏ đi 
sao đành?”.                             

 ĐÀO TIẾN ĐẠT

Bàu Đá danh tửu nước Việt

[1]: Bà Võ Thị Lượng hạnh phúc và tự hào với sản phẩm rượu Bầu Đá của gia đình với mẫu mã, bao 
bì đẹp được khách hàng tín nhiệm.
[2]: Nguyên liệu gạo (nếp) nấu chín chờ nguội ủ men.
[3]: Bà Võ Thị Lượng, 67 tuổi với gần 50 năm trong nghề đang nấu rượu Bầu Đá.
[4]: Ông Lê Văn Thưởng, chủ cơ sở sản xuất Hoa Thưởng, giới thiệu rượu Bầu Đá hạ thổ. 

[1]

[1]

[2] [3] [4]
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Vượt qua đại dịch, 
nắm bắt kỹ thuật điều trị mới

Khi hỏi ông Lê Quang Hùng, 
Giám đốc Sở Y tế về thành 
tựu của ngành y tế trong 
năm nay, ông trả lời ngay: 
Chiến thắng được đại dịch 
Covid-19, hạn chế đến mức 
tối đa thiệt hại về người và 
sớm trở lại nhịp sống bình 
thường là thành tựu rất lớn!

Khoa Ngoại Tổng hợp (BVĐK tỉnh)  
triển khai kỹ thuật tán sỏi thận qua da 
do các bác sĩ ở Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 
chuyển giao.                               Ảnh: T. KHUY

Nhân viên 
TTYT huyện 
Tuy Phước tiêm 
vắc xin phòng 
Covid-19 để 
duy trì miễn 
dịch cộng đồng.                                                                                                                
Ảnh: T. KHUY

Kiểm soát dịch, 
phục hồi tốt

Hồi tưởng về giai đoạn cả 
tỉnh chung tay phòng, chống 
dịch Covid-19, ông Lê Quang 
Hùng chia sẻ: Chúng ta đang 
sống trong giai đoạn dịch 
Covid-19 đã được kiểm soát 
tốt nên cảm thấy Covid-19 
như đã qua lâu, nhưng thực ra 
mới giữa đầu năm 2022 chúng 
ta vẫn còn phải đối mặt với số 
ca mắc tăng cao. Rất may nhờ 
kịp thời triển khai các biện 
pháp phòng, chống, điều trị 
phù hợp, sáng tạo, linh động, 
chúng ta kiểm soát dịch hiệu 
quả. Nhưng sau đó là những 
khó khăn hậu Covid-19. Và 
cũng rất may nhờ lường trước 
những điều đó nên chúng ta 
đã chuẩn bị sẵn sàng, không 
gặp nhiều khó khăn như các 
địa phương khác. 

Trong khó khăn luôn có 
những cơ hội và ở giai đoạn 
đó, ngành y tế triển khai hội 
chẩn từ xa (một nội dung trong 
hoạt động khám chữa bệnh từ 
xa) để xử trí các ca bệnh khó 
và duy trì tốt cho đến nay. 
Vài tháng trước, Khoa Ngoại 
Tổng hợp, BVĐK tỉnh đã phẫu 
thuật thành công cho bệnh nhi 
nữ bị dị dạng sinh dục hiếm 
gặp (chỉ chiếm 5% trong số 
các dị dạng sinh dục nữ). Đặc 
biệt, ca bệnh được hội chẩn 
từ xa với TS.BS Phạm Ngọc 
Thạch (Phó Giám đốc Bệnh 
viện Nhi Đồng 2) và TS.BS Lê 
Thanh Hùng (Trưởng khoa 
Ngoại Thận Tiết niệu, Bệnh 
viện Nhi Đồng 1). Các bác sĩ 
ở TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, 
tư vấn chính xác để các bác sĩ 
ở Bình Định xử lý thành công 
trường hợp này.

Trò chuyện với chúng 
tôi nhiều lần, ông Lê Quang 
Hùng nhấn mạnh tầm quan 

trọng của chuyển đổi số. Theo 
ông, chuyển đổi số là một 
trong những nhiệm vụ quan 
trọng của ngành y tế, trong 
đó có những hoạt động cụ 
thể, như: Bệnh án điện tử, hồ 
sơ sức khỏe điện tử công dân, 
khám chữa bệnh từ xa... Và 
tỉnh Bình Định là một trong 
những địa phương chủ động, 
chuẩn bị tốt điều này. Trong 
nhiệm vụ khám chữa bệnh từ 
xa có nhiều hoạt động khác 
nhau. Các bệnh viện tuyến 
tỉnh đã tham gia hội chẩn với 
các bệnh viện Trung ương như 
Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh 
viện Nhi đồng 2, Bệnh viện 
Từ Dũ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội... để 
xử lý các ca bệnh nặng và học 
tập kinh nghiệm. Có những 
lần phải hội chẩn tận giường 
bệnh và đã cứu được các ca 
thập tử nhất sinh.

Không ngừng cập nhật 
kiến thức mới

Tháng 5.2022, BVĐK tỉnh 
tổ chức Hội nghị Khoa học 
Nam Trung bộ “Tiến bộ mới 
trong điều trị sỏi mật, sỏi 

tiết niệu bằng laser”. Từ đó, 
với sự hỗ trợ của các chuyên 
gia của Bệnh viện ĐH Y Hà 
Nội, BVĐK tỉnh triển khai 
các kỹ thuật mới như tán 
sỏi thận qua da, tán sỏi thận 
ống mềm, tán sỏi mật qua 
da. Bác sĩ CKII Hoàng Văn 
Khả, Trưởng Khoa Ngoại 
Tiết niệu (BVĐK tỉnh), chia 
sẻ: Khoa Ngoại Tiết niệu đã 
có 14 năm tuổi, hầu hết các 
kỹ thuật ít xâm lấn phát triển 
rất mạnh, làm thường quy. 
Kiến thức, kỹ thuật không 
ngừng đổi mới, trong điều 
kiện và khả năng của mình, 
chúng tôi luôn cố gắng học 
hỏi, cập nhật để đáp ứng nhu 
cầu điều trị, chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân.

Hơn nữa, tán sỏi mật qua 
da là phương pháp khó và 
BVĐK tỉnh Bình Định là bệnh 
viện tuyến tỉnh đầu tiên từ 
khu vực Nam Trung bộ trở 
vào thực hiện kỹ thuật này. 
Bác sĩ CKII Phạm Văn Phú, 
Trưởng Khoa ngoại tổng hợp 
(BVĐK tỉnh), cho biết: Chúng 
tôi thấy kỹ thuật này hay nên 
đã chủ động đăng ký học tập 

và cử êkip ra Bệnh viện ĐH 
Y Hà Nội học tập. Cùng với 
đó, tại BVĐK tỉnh, chúng tôi 
chuẩn bị trang thiết bị, máy 
móc sẵn sàng để các chuyên 
gia có thể đến cầm tay chỉ việc 
ngay tại đây. 

Không chỉ tuyến tỉnh, cơ 
sở y tế tuyến huyện cũng tập 
trung đầu tư cập nhật tiến 
bộ kỹ thuật mới. Bác sĩ CKII 
Bành Quang Khải, Phó Giám 
đốc TTYT TP Quy Nhơn, chia 
sẻ: Chúng tôi rất coi trọng 
việc phát triển kỹ thuật mới. 
Điều này vừa có thể nâng cao 
năng lực, vừa tăng thêm uy 
tín và đặt biệt là nâng cao 
khả năng chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. Năm 2022, TTYT 
TP Quy Nhơn triển khai các 
kỹ thuật mới ở lĩnh vực chấn 
thương chỉnh hình với sự hỗ 
trợ của máy C-arm. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng đã triển 
khai các kỹ thuật mới chuyên 
sâu về nội soi tiêu hóa can 
thiệp. Tất cả những kỹ thuật 
này đều ít xâm lấn, giảm đau 
đớn, giảm nguy cơ nhiễm 
trùng, nhanh phục hồi cho 
bệnh nhân.

Nhiều tin vui cho y tế 
cơ sở

Mới đây, sau khi hoàn 
thành buổi tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 tại Trường Tiểu học 
số 1 Phước Thành (xã Phước 
Thành, huyện Tuy Phước), ông 
Trương Văn Kỳ, Phó Giám đốc 
TTYT huyện Tuy Phước, chia 
sẻ: Đây là lần thứ 6 tôi đến đây 
để tổ chức tiêm mũi nhắc lại, 
tính 2 lần tiêm mũi chính nữa 
là lần thứ 8. Và sẽ có lần sau 
nữa. Để bao phủ vắc xin, dù 
là lúc dịch bệnh đã được kiểm 
soát nhưng có những ngày 
chúng tôi cũng phải tổ chức 
đến 9 điểm tiêm.

Đại dịch Covid-19 cho thấy 
rõ tầm quan trọng của y tế cơ 
sở và những lỗ hổng của tuyến 
y tế này. UBND tỉnh đã kịp 
thời ban hành Đề án nâng cao 
năng lực hoạt động hệ thống y 
tế cơ sở giai đoạn 2022 - 2025. 
Đề án cùng Chương trình 
phục hồi và phát triển KT-XH 
của Trung ương tập trung đầu 
tư cơ sở vật chất cho các TTYT, 
xây dựng mới và sửa chữa các 
trạm y tế trên các địa bàn ưu 
tiên, bổ sung trang thiết bị, 
phát triển nhân lực. Theo ông 
Lê Quang Hùng, y tế cơ sở có 
vai trò rất quan trọng, là tuyến 
đầu, rất gần dân, sẽ là nền tảng 
của hệ thống y tế. Đề án này 
được ban hành rất kịp thời, thể 
hiện sự quan tâm rất lớn của 
tỉnh đối với y tế cơ sở. 

Cùng với sự quan tâm 
của tỉnh, Bình Định còn là  
1 trong 5 địa phương được Bộ 
Y tế, Chương trình phát triển 
Liên hợp quốc (UNDP) đầu tư 
trang thiết bị, phần mềm cho 
Sở Y tế và 15 trạm y tế để triển 
khai chương trình khám chữa 
bệnh từ xa. Đây là bước đệm 
để mô hình có thể triển khai 
trong toàn tỉnh.      THẢO KHUY



Chương trình hành động 
số 07-Ctr/TU của Tỉnh ủy về 
“Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2020 - 2025” xác 
định mục tiêu phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao (NLCLC) nhằm đáp ứng 
nhu cầu phát triển KT-XH, 
xây dựng hệ thống chính 
trị của tỉnh trong giai đoạn 
mới, nhất là đào tạo, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, công 
chức, viên chức. Chú trọng 
đào tạo, nâng cao chất lượng 
nhân lực theo định hướng 
phát triển của tỉnh. Cơ cấu 
hợp lý nguồn nhân lực giữa 
các ngành, lĩnh vực để đáp 
ứng yêu cầu của quá trình 
phát triển KT-XH của tỉnh, 
mở rộng hội nhập và giao 
lưu với khu vực, quốc tế.

Nâng cao chất lượng 
nhân lực

Nguồn NLCLC là một 
bộ phận cấu thành đặc biệt 
quan trọng, là nhóm tinh túy 
nhất trong tổng thể nguồn 
nhân lực. Vì vậy, khi nói 
đến nguồn NLCLC không 
thể không đặt nó trong tổng 
thể vấn đề chất lượng nguồn 
nhân lực nói chung. Nâng 
cao chất lượng nguồn nhân 
lực là một trong những yêu 
cầu cấp thiết. 

Gắn đào tạo với nhu cầu 
thị trường lao động, sự phát 
triển KT-XH của tỉnh, công 
tác phân luồng được chú 
trọng nhằm nâng cao sự 
hiểu biết về bản thân, nghề 
nghiệp trong học sinh để đưa 
ra quyết định chọn ngành, 
chọn nghề đúng đắn, phù 
hợp, góp phần tạo nên lực 
lượng lao động chất lượng. 
Hằng năm, TP Quy Nhơn 
chỉ tuyển từ 35%, các huyện 
đồng bằng, trung du chỉ 

TẠO ĐỘNG LỰC TỪ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH MỚI
Nhằm phát triển nguồn NLCLC trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 23.3.2022 về việc 
kéo dài thực hiện Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10.7.2015 
của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách thu hút và ưu 
đãi đối với bác sĩ, dược sĩ. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 20.7.2022 
về Quy định chính sách thu hút nguồn NLCLC và hỗ trợ phát triển 
nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 được xem là 
động lực thu hút NLCLC, hỗ trợ phát triển nguồn NLCLC của tỉnh 
trong thời gian tới. Chính sách nhận được sự quan tâm của lực 
lượng trí thức, lao động, những người làm công tác đào tạo… 
trong và ngoài tỉnh. 

Thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục xây dựng dự thảo chính 
sách, kế hoạch, đề án, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính 
sách tạo động lực cho công tác thu hút NLCLC, phát triển nguồn 
nhân lực của tỉnh. 

Chúng tôi đánh giá cao Quyết định số 
47/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chính sách thu hút nguồn NLCLC và hỗ 
trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2022 - 2025. Tại Điều 1 - 
Phạm vi điều chỉnh của chính sách, có đề 
cập đến chính sách thu hút nguồn NLCLC 
của các đơn vị sự nghiệp công lập trên 
địa bàn tỉnh. Đây là điểm khác biệt mang 
tính đột phá của chính sách so với nhiều 
tỉnh, thành khác, mở rộng phạm vi thu hút 
NLCLC đến với các đơn vị, cơ quan Trung 
ương đóng chân trên địa bàn tỉnh. 

Để phát huy tác dụng lan tỏa của chính 
sách, theo tôi cần có hướng dẫn cụ thể 
Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND đối với 
NLCLC về công tác tại các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Trung ương trên địa 
bàn tỉnh, chẳng hạn như Trường ĐH Quy 
Nhơn, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 
trùng Quy Nhơn, Bệnh viện Phong - Da 
liễu Trung ương Quy Hòa… Các chuyên gia 
đầu ngành, nhà khoa học... tại các cơ quan, 
đơn vị này chắc chắn sẽ tác động tích cực 
đến sự phát triển KT-XH của tỉnh một cách 
bền vững, góp phần thu hút các dự án đầu 
tư trong và ngoài nước, và đặc biệt là góp 
phần quan trọng cho công tác nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 

Thực tế, Trường ĐH Quy Nhơn đã có kế 
hoạch thực hiện Chương trình hành động 
số 07-Ctr/TU của Tỉnh ủy về Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định 
và bám sát kế hoạch này để triển khai thực 
hiện. Hội đồng trường cũng đã có Nghị 
quyết hỗ trợ tài chính cho nhân lực là tiến 
sĩ, phó giáo sư, giáo sư thuộc các lĩnh vực 
mà địa phương có nhu cầu về công tác 
tại trường. 

Hiệu trưởng Trường ÐH Quy Nhơn ÐỖ NGỌC MỸ:

Xác định rõ ràng và truyền thông 
đầy đủ chính sách 

Công tác đào tạo, nâng 
cao chất lượng nguồn 
nhân lực được tỉnh xác 
định là 1 trong 3 khâu 
đột phá giai đoạn 
2020 - 2025, tạo động 
lực phát triển KT-XH 
của tỉnh. 

NGUYỄN MUỘI  (Thực hiện)

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 
tập trung nhiệm vụ đào tạo đội ngũ công nhân, người lao động lành nghề 

bậc cao, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.   Ảnh: N.M

Từ năm 2021 đến nay, Trường ĐH Quy 
Nhơn đã thu hút được 3 tiến sĩ về công tác 
tại trường. Một số nhà khoa học có uy tín 
ở các trường đại học trong nước cũng đã 
liên hệ với nhà trường, trao đổi thông tin 
về chính sách thu hút nhân lực chất lượng 
cao của tỉnh, cân nhắc dự định về công tác 
tại trường. 

Đối với nhiệm vụ đào tạo, cung ứng 
nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh, 
Trường ĐH Quy Nhơn đã có kế hoạch 
cụ thể và đang triển khai thực hiện. Trên 
lĩnh vực đào tạo giáo viên, nhà trường đã 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nhận “đặt 
hàng” của tỉnh về đào tạo nhân lực phục 
chương trình giáo dục phổ thông mới 
2018. Về nhân lực ngoài sư phạm, trường 
đã tập trung đào tạo nhân lực du lịch - lữ 
hành, nhà hàng - khách sạn; công nghệ 
ô tô, ô tô điện; thu hút nhân lực, nâng 
cao chất lượng của các ngành logictics, 
trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu, hóa 
dược, năng lượng tái tạo, điều khiển và 
tự động hóa...

Ngoài các chính sách chung của tỉnh, 
ngành Y tế được tỉnh quan tâm ban hành 
chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác 
sĩ, dược sĩ. Trong giai đoạn 2016 - 2021, 
nhờ thực hiện chính sách này, Sở Y tế đã 
tuyển dụng được 396 bác sĩ (gấp 6 lần so 
với giai đoạn 2011 - 2015), trong đó bác 
sĩ diện thu hút là 154, diện không thu hút 
là 242. Chính sách thu hút, ưu đãi đối với 
bác sĩ, dược sĩ giúp bác sĩ, dược sĩ công 
tác tại tỉnh trong diện được hưởng có 
nguồn tăng thu nhập ổn định (khoảng 
1,2 - 1,5 triệu đồng/tháng), góp phần ổn 
định cuộc sống, tạo động lực phấn đấu 
trong công tác; giảm số lượng bác sĩ nghỉ 
việc, bỏ việc và giúp cho các cơ sở y tế 
giảm bớt khó khăn hơn vì thiếu nguồn 
nhân lực.

Thời gian đến, Sở Y tế tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai các giải pháp để tăng 

Giám đốc Sở Y tế LÊ QUANG HÙNG:

Tăng cường tuyển dụng và giữ chân bác sĩ
cường việc tuyển dụng và giữ chân bác 
sĩ công tác tại các cơ sở y tế, đặc biệt là 
tuyến y tế cơ sở như: Giới thiệu chính 
sách thu hút, ưu đãi của tỉnh đối với bác 
sĩ, dược sĩ tại các cơ sở đào tạo nhân lực 
y tế để nhiều bác sĩ mới ra trường biết về 
chính sách của tỉnh; tăng số lần tổ chức 
tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ; thực hiện tốt 
chính sách thu hút, ưu đãi của tỉnh đối với 
bác sĩ, dược sĩ.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tạo môi 
trường làm việc tốt để giữ chân lực lượng 
bác sĩ, như bố trí vị trí việc làm phù hợp 
với nguyện vọng khi đăng ký tuyển dụng, 
tạo điều kiện cho bác sĩ được đi học sau 
đại học khi đủ điều kiện; tạo điều kiện 
được nâng cao tay nghề qua thực hành, 
bồi dưỡng. Chú trọng phát triển nguồn 
nhân lực lãnh đạo từ cán bộ trẻ; cử đi đào 
tạo liên thông bác sĩ từ nguồn y sỹ tại chỗ. 

Cùng với đó là đầu tư cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị đáp ứng với nhu cầu triển 
khai và phát triển chuyên môn, nghiệp 
vụ của các đơn vị. Chỉ đạo các bệnh 
viện tuyến tỉnh cử nhân lực hỗ trợ khám 
chữa bệnh cho các đơn vị tuyến huyện 
bị thiếu hụt đột xuất. Hằng năm hỗ trợ, 
chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh của tuyến dưới; 
cử bác sĩ tuyến xã luân phiên về làm việc 
tại tuyến huyện để nâng cao năng lực 
chuyên môn… 

Trong năm 2023, Sở Y tế cũng sẽ tham 
mưu UBND tỉnh đề án về đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực y tế của tỉnh.

Nguồn NLCLC từ trước tới nay luôn là 
vấn đề cấp thiết của Tập đoàn FPT cũng 
như Công ty FPT Software. Vì vậy, công 
ty và tập đoàn dành rất nhiều nguồn lực 
tài chính cũng như tâm huyết cho các 
dự án tại nhiều địa phương, trong đó có 
Bình Định. 

Đến nay, chương trình phổ thông 
CĐ FPT tại Bình Định đã bắt đầu tuyển 
sinh hơn 100 sinh viên cho khóa đầu 
chuyên ngành Thương mại điện tử, Đồ 
họa, Quản lý khách sạn, Phát triển phần 
mềm. Chương trình Cao đẳng FPoly 
dự kiến tuyển sinh nhập học cho khóa 
đầu tiên vào tháng 8.2023 với mục tiêu 
đạt 400 sinh viên cho các ngành Công 
nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Digital 
marketing và Nhà hàng khách sạn. 
Chương trình ĐH FPT phân hiệu Trí tuệ 
nhân tạo (AI) đã tuyển sinh được 2 khóa 
với hơn 800 em. Gần 2/3 quy mô tuyển 
sinh tập trung vào lĩnh vực Công nghệ 
thông tin, AI phù hợp với định hướng xây 
dựng Quy Nhơn trở thành thung lũng AI 
của Việt Nam và khu vực.

Ngoài các cơ sở phân hiệu đào tạo 
của FPT tại Quy Nhơn thì FPT Software 
cũng đang liên kết chặt chẽ với Trường 
ĐH Quy Nhơn, Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn... về tư vấn tuyển sinh, 
thông tin các chương trình, nội dung 
gắn liền với nhu cầu nhân lực thực tế của 
công ty để giúp sinh viên có cơ hội việc 
làm tại FPT Software sau khi tốt nghiệp. 

Nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ 
cao, đặc biệt lĩnh vực Công nghệ thông 
tin đang rất lớn. Riêng FPT Software tại 
Quy Nhơn có nhu cầu tăng trưởng nhân 
sự hằng năm tối thiểu là 30%. Hiện tại, 

Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn VŨ VĂN ĐÔNG:

Cần “nhanh chân” hơn trong thu hút, 
đào tạo

các tổ chức đào tạo tại địa bàn chỉ đáp 
ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu 
này. Vì vậy, rất cần sự quan tâm sâu sát 
của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các 
cơ quan liên quan, các cơ sở đào tạo 
trong tỉnh đối với công tác tuyển sinh; 
nếu không chúng ta sẽ bị chậm chân 
trong việc thu hút và đào tạo nguồn 
nhân lực công nghệ cao.

Năm 2023, FPT cũng bắt đầu triển 
khai giai đoạn 1 của dự án xây dựng 
trung tâm Đào tạo quốc tế của FPT 
Software tại Quy Nhơn. Khi hoàn 
thành, hằng năm, Trung tâm sẽ thu 
hút khoảng 9.000 sinh viên trong và 
ngoài nước, nhân viên mới gia nhập, 
tham gia đào tạo tập trung. Chúng 
tôi kỳ vọng dự án không chỉ phục vụ 
nhu cầu nguồn lực của FPT Software 
trong tương lai mà còn là biểu tượng 
của hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn 
FPT và tỉnh Bình Định trên lĩnh vực đào 
tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TRỊNH XUÂN LONG: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nâng 
cao chất lượng đội ngũ công chức, 
viên chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 
địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, đảm bảo đạt mục tiêu đến 
năm 2025 đào tạo được 650 nhân lực 
sau đại học (thạc sĩ và tương đương trở 
lên) phù hợp với yêu cầu phát triển KT-
XH của tỉnh; 100% cán bộ, công chức, 
viên chức (CBCCVC) cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã đạt chuẩn chức danh theo quy 
định, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh 
giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng năm 2021 và năm 2022. 

Đáng chú ý, năm 2022, tỉnh đã cử 

Nâng cao chất lượng  cán bộ
22 CBCCVC đi đào tạo sau đại học, 
chuyên khoa cấp 1 tại các trường đại 
học trong và ngoài nước, được hưởng 
chế độ trợ cấp theo quy định.

Trong 2 năm (2021 - 2022), công 
tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được 
các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc 
biệt quan tâm; gắn công tác đào tạo, 
bồi dưỡng với công tác quy hoạch 
cán bộ; xây dựng đội ngũ CBCCVC 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới. 

Nhờ triển khai thực hiện tốt các 
khâu trong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, nguồn cán bộ lãnh đạo, quản 
lý được quy hoạch ở các cấp khá dồi 
dào, bảo đảm sự phát triển lâu dài. 
Đồng thời, cơ bản khắc phục tình 
trạng “vừa thừa, vừa thiếu” lãnh đạo, 
quản lý ở một số cơ quan, đơn vị, địa 
phương, cũng như khắc phục việc 
bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn, 
điều kiện. Trình độ đội ngũ CBCCVC 
các cấp được nâng lên đáng kể. 

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, các cơ sở đào tạo có uy tín 
trong và ngoài nước triển khai thực 
hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
CBCCVC giai đoạn 2021 - 2025 theo 
đúng tiến độ và đạt các mục tiêu, 
chỉ tiêu đã đề ra để tiếp tục nâng 
cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân 
lực của tỉnh.

Kỳ vọng thu hút 
nguồn nhân lực chất lượng cao

tuyển 43%, các huyện miền 
núi chỉ tuyển 80% học sinh 
sau bậc THCS vào học lớp 10 
THPT công lập. Nhóm còn 
lại có thể lựa chọn vào học 
THPT công lập tự chủ hoặc 
tư thục, hệ giáo dục thường 
xuyên, trung cấp nghề. 

Đối với công tác đào tạo 
lực lượng lao động có tay 
nghề cao, Bình Định đã hoàn 
thành sáp nhập Trường CĐ 
Bình Định vào Trường CĐ 
Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn nhằm tinh, gọn hệ 
thống đào tạo nghề. Hoạt 
động của nhà trường đã ổn 
định, tiếp tục sứ mệnh đào 
tạo công nhân lành nghề bậc 
cao cho các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, lao động 
có tay nghề cao cho các 
ngành dịch vụ và lao 
động xuất khẩu; là 
một  t rong  những 
t rường nghề 
chất  lượng cao 
của cả nước. 

Năm 2021, tại 
Hội giảng nhà 
giáo giáo dục 
nghề nghiệp toàn 
quốc, lần đầu tiên 
100% giáo viên dạy 
nghề tham gia Hội 
giảng đều đạt giải và 
cũng là năm tỉnh Bình Định 
đạt giải cao nhất từ trước 
đến nay với 1 giải nhì, 1 giải 
ba và 4 giải khuyến khích. 

Các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp tăng cường mô hình 
đào tạo gắn với DN, giải 
quyết việc làm. Đến cuối 
năm 2022, tỷ lệ lao động qua 
đào tạo nghề là 60% (đạt 
101% so với kế hoạch). 

Chú trọng các ngành, 
nghề mũi nhọn 

Trong định hướng chung 
về đào tạo, thu hút nhân lực 
gắn với yêu cầu phát triển 
KT-XH của tỉnh, các ngành 
đều tập trung phát triển đội 
ngũ trí thức, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, xem 
đây là mục tiêu quan trọng 
hằng năm. 

Theo Sở Y tế, năm 2021, 
số lượng bác sĩ, dược sĩ 
tuyển dụng theo diện thu 
hút là 18 người với tổng kinh 
phí thu hút 1,91 tỷ đồng. 
Điều này góp phần quan 
trọng làm giảm tình trạng 
thiếu hụt bác sĩ, dược sĩ, đáp 
ứng tốt hơn cho công tác bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân, đặc biệt trong tình hình 
Covid-19 diễn biến phức tạp 
thời gian qua. 

Góp sức cho mục tiêu 

đưa du lịch trở thành một 
ngành kinh tế mũi nhọn, 
công tác phát triển nguồn 
nhân lực du lịch đã được 
đẩy mạnh. Thời gian qua, 
Sở Du lịch đã phối hợp tổ 
chức 3 lớp tập huấn nghiệp 
vụ du lịch cho các hộ dân tại 
xã An Toàn (huyện An Lão), 
làng hoa Bình Lâm (huyện 
Tuy Phước), làng rau Thuận 

Nghĩa (huyện Tây Sơn); tổ 
chức 2 lớp truyền thông du 
lịch cộng đồng tại huyện An 
Lão và huyện Vĩnh Thạnh 
với hơn 160 hộ dân tham gia; 
tập huấn về chuyển đổi số 
và nghiệp vụ du lịch; nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường 
trong các cơ sở kinh doanh 
du lịch… 

Đặc biệt, UBND tỉnh đã 
thực hiện nhiều hoạt động 
ký kết với các đơn vị đào 
tạo nhằm cung ứng nhân 
lực chất lượng, phù hợp với 

định hướng phát triển KT-
XH của tỉnh. UBND tỉnh và 
Trường ĐH Tôn Đức Thắng 
đã ký kết Thỏa thuận hợp 
tác toàn diện giai đoạn 2022 
- 2025, trong đó, bám sát 
lĩnh vực trọng điểm: Quy 
hoạch đô thị, Kiến trúc, 
Luật, Thống kê, Tài chính 
- Ngân hàng, Ngôn ngữ 
nước ngoài, Khoa học máy 
tính - Tin học, Khoa học 
Môi trường, Công nghệ sinh 
học, Dược, Năng lượng tái 
tạo, Quản trị doanh nghiệp, 
Quản lý & phát triển du 
lịch, Quan hệ lao động… 
UBND tỉnh và Trường ĐH 
Quy Nhơn đã thống nhất 
Thỏa thuận hợp tác giai 
đoạn 2022 - 2025 về đào tạo, 
phát triển nguồn NLCLC 
thuộc các lĩnh vực về năng 
lượng mới, năng lượng tái 
tạo, nông nghiệp công nghệ 
cao, khoa học dữ liệu, trí 
tuệ nhân tạo, công nghệ số, 
logistics…

Nhằm đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực chuyên môn 
thuộc các lĩnh vực dịch tễ, ký 
sinh trùng, côn trùng cả về 
số lượng và chất lượng đáp 
ứng nhu cầu phát triển KT-
XH của tỉnh, UBND tỉnh và 
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 
Côn trùng Quy Nhơn sẽ ký 
kết Thỏa thuận hợp tác giữa 
hai bên giai đoạn 2022 - 2025.    
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1. 2 năm trước, Công 
ty FPT Software Quy 
Nhơn (Fsoft) thành 

lập Trung tâm nghiên cứu và 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo Quy 
Nhơn (QAI) nhằm thực hiện 
chiến lược thúc đẩy phát triển 
trí tuệ nhân tạo (AI), đón đầu 
xu hướng công nghệ mới tại 
Việt Nam của Tập đoàn FPT. 
Hiện, Fsoft trở thành một trong 
hai DN công nghệ thông tin 
có ảnh hưởng lớn, đóng vai 
trò dẫn dắt chuyển đổi số tại  
Bình Định. 

Bên cạnh đó, Fsoft còn trở 
thành đối tác chuyển đổi số 
của tỉnh Bình Định khi đồng 
hành cùng tỉnh trong việc 
đưa vào hoạt động Trung tâm 
Giám sát điều hành đô thị 
thông minh tỉnh Bình Ðịnh 
(IOC); đưa vào sử dụng nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
dùng chung; triển khai các 
chương trình đào tạo thay đổi 
nhận thức chuyển đổi số; tư 
vấn triển khai các giải pháp y 
tế số, nông nghiệp số, doanh 
nghiệp số… 

Đơn vị cũng đang đẩy mạnh 
thực hiện chuyển dịch nhân sự 
tập trung vào AI. Từ vài chục 
nhân sự ban đầu, hiện Fsoft đã 
thu hút khoảng 700 nhân viên, 
phần lớn là lập trình viên, kỹ 
sư phần mềm đến từ nhiều nơi 
trên thế giới, trong đó có các 
chuyên gia AI đến từ Mỹ, Đức, 
Malaysia… về đầu quân. 

Fsoft cũng chú trọng đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao tại Bình Định. Một trong 
những chiến lược đang được 
Fsoft triển khai là đào tạo AI 
sớm cho học sinh, nhất là học 

Trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp đóng vai trò là lực lượng nòng 
cốt, dẫn dắt. Nhờ tư duy sáng tạo, nhạy bén với công nghệ, nhiều doanh nghiệp ở Bình Định đã thích ứng và phát 
huy hiệu quả cơ hội mà chuyển đổi số mang lại.

Fsoft đã cho ra đời hàng chục nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch 
vụ được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ lõi như AI, blockchain, 
cloud, IoT. Không chỉ các đơn vị, DN trong nước, sản phẩm công nghệ 
của Fsoft được rất nhiều khách hàng quốc tế đón nhận, đánh giá cao, 
như: akaMedic (dùng hình ảnh để phân tích tín hiệu ung thư); akaCam 
(phân tích hành vi con người thông qua thị giác máy tính); DeepClinics 
(chẩn đoán bệnh da liễu); akaOCR (đọc và chuyển đổi dữ liệu từ dạng 
đánh máy, viết tay hay in ấn sang định dạng dữ liệu điện tử phù hợp); 
Call Center (tổng đài tự động); EduNext (dạy và học trực tuyến). Phần 
mềm định giá gia súc của Fsoft đang tạo tiếng vang lớn tại thị trường 
châu Phi. Với phần mềm này, người nông dân có thể quản lý đất đai 
và chuỗi thức ăn tốt hơn; đồng thời, thu thập giá cả và định giá cho 
gia súc, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”.

2. Thiết bị thu hút, đếm và nhận diện 
côn trùng nằm trong dự án ứng dụng 
công nghệ AI để nhận diện và cảnh 
báo một số loại sâu, bệnh hại lúa tại 
Bình Định của TMA Bình Định.  Ảnh: H.H

3. Fsoft cho ra đời hàng chục nền tảng, 
giải pháp, sản phẩm và dịch vụ dựa 
trên nền tảng công nghệ lõi với mục 
tiêu đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm 
công nghệ AI tầm quốc tế.            Ảnh: H.H

1. Việc đầu tư đồng bộ thiết bị và công 
nghệ tiên tiến đã giúp Công ty TNHH 
Tingco Bình Định giảm chi phí sản 
xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh 
trên thị trường.                                Ảnh: H.H
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sinh cấp tiểu học. Đơn vị phối 
hợp với các trường phổ thông 
trong tỉnh thực hiện chương 
trình phổ biến về AI nhằm giúp 
học sinh có thể định hướng 
nghề nghiệp phù hợp với sở 
trường và xu thế.

TS Vũ Hồng Chiên, Giám 
đốc QAI, chia sẻ: Đơn vị đang 
ứng dụng công nghệ lõi của AI 
để tạo ra các sản phẩm “made 
in Vietnam”, hỗ trợ các DN tại 
Việt Nam giải quyết các bài 
toán thực tế trong sản xuất. 
Bài toán khó nhất của QAI 
hiện nay là làm thế nào để 
giữ được người Quy Nhơn ở 
lại làm việc và lôi kéo người 
từ nơi khác về Quy Nhơn, 
nhằm tạo ra nguồn nhân lực 
chất lượng cao dồi dào, tham 
gia phát triển KT-XH của tỉnh. 
Thời gian tới, đơn vị sẽ cố 
gắng đưa dự án định giá gia 
súc về triển khai tại Việt Nam, 
nhất là Bình Định, nhằm giúp 
chính quyền và nông dân địa 

phương giải quyết bài toán về 
nông nghiệp. 

2. Tương tự, Công ty 
TNHH Giải pháp 
phần mềm Tường 

Minh (TMA Bình Định) đang 
triển khai hiệu quả các dự 
án R&D (nghiên cứu và phát 
triển) về AI, internet vận vật 
(IoT) nhằm nghiên cứu và thiết 
kế các giải pháp công nghệ số 
“made in Vietnam” cung cấp 
cho khách hàng tại 30 nước trên 
thế giới. Đặc biệt, gói giải pháp 
“Hệ sinh thái giải pháp công 
nghệ và chuyển đổi số TMA” 
tập hợp các đối tác trong các 
lĩnh vực tư vấn, đào tạo, triển 
khai, tích hợp, phần cứng, phần 
mềm, hạ tầng… nhằm phát huy 
nguồn lực các bên, tối ưu vốn 
đầu tư và tạo thuận lợi cho các 
DN nhỏ có thể tham gia vào 
chuỗi cung ứng cho các ngành. 

Hiện, TMA Bình Định đang 
triển khai dự án nghiên cứu ứng 

Doanh nghiệp Bình Định  
bắt nhịp chuyển đổi số  

Vươn tầm quốc tế

dụng công nghệ AI để nhận diện 
và cảnh báo một số loại sâu, bệnh 
hại lúa tại Bình Định. Công nghệ 
AI được sử dụng xử lý hình ảnh 
để dự đoán, phát hiện bệnh và 
côn trùng, xây dựng cơ sở dữ 
liệu; từ đó đưa ra các cảnh báo, 
biện pháp phòng tránh. Ngoài 
ra, công ty cũng đang thực hiện 
nhiều chính sách có tính đón 
đầu trong đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao phục vụ 
phát triển công nghệ cao, góp 
phần đưa Quy Nhơn trở thành 
trung tâm KHCN hàng đầu tại  
Việt Nam. 

Ông Nguyễn Ngô Duy Bình, 
Giám đốc dự án TMA Bình 
Định, cho biết, trong kế hoạch 
năm 2023, TMA Bình Định tiếp 
tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên 
cứu và phát triển để xây dựng 
thêm nhiều giải pháp công 
nghệ số góp phần hiện đại hóa 
các ngành, các lĩnh vực tại Việt 
Nam. Với tốc độ tăng trưởng 
hiện nay, TMA Bình Định sẽ 
đón 1.000 kỹ sư trong 2 - 3 năm 
tới để trở thành trung tâm phát 
triển công nghệ số lớn không 
chỉ ở miền Trung mà còn cả 
nước và Đông Nam Á.

3. Không chỉ các DN 
công nghệ, nhiều 
DN truyền thống 

đang hoạt động tại Bình Định 
cũng có ý thức trách nhiệm, 
sẵn sàng đón nhận công nghệ 
mới và chủ động tham gia 
quá trình chuyển đổi số, điển 
hình là Công ty CP Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình Định, 
DN tiên phong sản xuất thành 
công thuốc điều trị ung thư 

tại Việt Nam; Công ty TNHH 
Tingco Bình Định, nhờ đầu tư 
đồng bộ thiết bị và công nghệ 
tiên tiến đã giảm được chi phí 
sản xuất, nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường. 

Ô n g  N g u y ễ n  T h a n h 
Phương, Chủ tịch HĐQT 
Công ty TNHH Tingco Bình 
Định, cho biết: Các thiết bị, 
dây chuyền sản xuất trong nhà 
máy đều sử dụng công nghệ 
tiên tiến trong ngành giải khát. 
Ví dụ máy ép phôi theo công 
nghệ ép phôi siêu tốc nhập 
khẩu từ Đức cho phép thực 
hiện 15.000 phôi/giờ, nhanh 
hơn 5 lần so với máy ép phôi 
thông thường. Hay công nghệ 
dập nắp chai mới của Tingco 
cho phép thực hiện 60.000 
 nắp/giờ, gấp 40 lần thiết bị sử 
dụng công nghệ cũ. Nhờ vậy, 
năng suất và doanh thu của 
công ty được cải thiện đáng kể.

Xây dựng DN công nghệ 
số, chuyển đổi các DN truyền 
thống thành DN số, đẩy mạnh 
chuyển đổi số DN dựa trên 
nền tảng số, hệ sinh thái DN 
số trong các ngành, lĩnh vực là 
những nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác chuyển đổi số. 

Hy vọng với các nền tảng số 
“made in Vietnam” và nguồn 
nhân lực số từ các DN công 
nghệ thông tin mang lại, sự 
chủ động vào cuộc của các DN 
truyền thống sẽ là những cơ sở 
vững chắc để Bình Định đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi số 
tại địa phương.         HỒNG HÀ
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Chiếc đồng hồ 
vặn dây cót

Nó có mặt trong thư 
phòng của ông ngoại 
từ khi nào tôi không 
rõ. Im lặng tích tắc 
nhích từng chiếc kim 
giờ, phút, giây đều 
đặn. Nhưng, tôi có chú 
ý đến nó, một kiểu 
tò mò của trẻ con khi 
nghe những âm thanh 
kỳ lạ phát ra từ chiếc 
đồng hồ vặn dây cót. 

Chỉ vài lần tôi 
được nhìn thấy nó. 
Bởi vì, phòng của ông 
là không gian bất khả 
xâm phạm. Hệt như 
một thế giới riêng, một 
chiếc hộp chứa đầy 
những bí mật. Chỉ trừ 
khi bắt buộc phải gọi 
cửa phòng ông mỗi lần 
có khách đến thăm, 
tôi mới được phép liếc 
qua ngắm nhìn không 
gian này. Và nó - chiếc 
đồng hồ vặn dây cót 
màu trắng để trên bàn 
giấy của ông ngoại hút 
lấy tôi. 

Căn phòng nhỏ của ông ngoại 
nằm phía đầu hồi giáp với phòng 
khách khá rộng, đầy mùi hoài 
niệm. Tôi thích cảm giác được thức 
dậy mỗi ngày trong căn nhà này, 
dù khi đó tôi còn khá bé, nhưng đủ 
để cảm nhận được sự bình an trong 
những giai điệu đã cũ, mùi không 
khí trong lành từ vườn hoa nhỏ 
phía trước nhà phả vào màn sương 
lạnh buổi sớm. 

Nó - chiếc đồng hồ vặn dây cót 
là thứ mà từ đó tôi có thể hồi nhớ 
lại nhiều thước phim quay chậm 
trong quá khứ về ngôi nhà gỗ cũ 
kỹ sơn xanh, lát nền xi măng mát 
lạnh và có rất nhiều phòng, nhiều 
sách đã ố vàng từ những tủ giường 
của các bác gái. Quan trọng hơn 
căn nhà đó, nơi chiếc đồng hồ hiện 
diện gõ nhịp tích tắc đều đặn còn 
có nhiều chỗ ẩn nấp cho bọn trẻ 
con chúng tôi dễ dàng chơi trò chơi 
trốn tìm, năm-mười-mười lăm.

Hơn hai mươi năm. Một khoảng 
thời gian không phải ngắn, đủ để 
có thêm vài cuộc rời bỏ thế gian 
về với cát bụi khác của người 
thân, bạn bè. Bà ngoại tôi, đến 
thằng cu Bom chỉ mới hăm mấy- 
mà thật ra tôi phải gọi nó bằng 
anh - trẻ tuổi, ngày xưa vẫn lẽo 
đẽo mang sách vở theo tôi ngồi 
vào bàn học mỗi tối, nhưng mục 
đích của hắn là tía lia cái miệng 
buôn chuyện với tôi. Rồi hắn đi. 
Đi như một cuộc rong chơi im 
lặng. Chiếc đồng hồ trở thành dấu 
gạch nối những ký ức rộng rãi, bất 
định từ không gian này đến không 
gian khác, từ quá khứ đến hiện tại 
lúc này. Trong tôi! 

Khi ông ngoại mất, mẹ tôi giữ 
chiếc đồng hồ vặn dây cót ấy lại, 
xem như kỷ vật quý giá duy nhất 
từ ông mà mẹ tôi có. Phải như thế 

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

thì nó mới đủ sức lặng lẽ theo gia 
đình tôi vượt qua bao nhiêu sóng 
gió, từ căn nhà đầu tiên ở huyện 
xa, đến những căn nhà từng ở trọ 
và cuối cùng là căn nhà hiện tại ở 
thành phố này. 

Bây giờ, nó vẫn ở tủ kính trong 
phòng khách nhà tôi. Nó vẫn lặng 
lẽ nhìn xoáy vào những cuộc hỉ nộ 
ái ố. Chỉ tiếc, hình như tôi nhớ, 
những chiếc kim giờ phút giây đã 
ngừng thở, ngừng tích tắc đều đặn 
như trước đây thì phải. Nó nằm 
im lặng trong tủ kính như trong 
một giấc ngủ. “Thời gian cũng cần 
phải ngủ”. 

Vài bận, tôi đã thử lôi chiếc 
đồng hồ ấy ra, lật phía sau để vặn 
dây cót. Tôi thích âm thanh của cái 
khóa lên dây cót trên lưng chiếc 
đồng hồ. Chẳng hiểu sao nó ngừng 
thở, chỉ là những chiếc kim không 
còn túc tắc nhích từng giờ từng 
phút từng giây nữa. Nhưng, tôi 
biết nó tồn tại, nó vẫn đang sống. 
“Thời gian là một mặc định”.

Trong tôi, chiếc đồng hồ của 
ông ngoại không chỉ là một dụng 
cụ đếm thời gian trôi qua mà còn 
là một mặc định kết nối những 
không gian đã mất, những không 
gian còn lại bây giờ hay mãi mãi 
về sau vậy. Và thời gian trong 
nhiều chiều kích có thể hình dung. 
Nó bao chứa khoảng thời gian mà 
ở đó có một bức tranh khá trọn 
vẹn, đủ đầy. Chứng tích của thời 
gian luôn luôn mang đến cho con 
người ta một cảm giác rất kỳ lạ, 
một sự cứu rỗi linh hồn. Người ta 
sẽ biết cách sống chậm lại, hoài 
niệm về những gì đã từng tồn tại 
sinh động hệt như chưa bao giờ rời 
bỏ khỏi dòng thời gian này vậy. 
Bất chấp nó đơn giản chỉ là một 
chiếc đồng hồ vặn dây cót cũ kỹ, 
thậm chí đã ngừng thở. 

r Truyện của TRẦN BĂNG KHUÊ

KHỔNG VĨNH NGUYÊN

Một
Sống chết là một, khen chê là một
Nên đời thơ cùng tột yêu thương
Những ai đã gặp trên đường
Ôi đời thơ rất vô thường xẻ chia

Rau
Anh ngồi trò chuyện với rau
Vì em chối bỏ niềm đau quê nhà
Lặng nhìn chim trúng đạn sa
Một làn mây trắng bay qua gốc dừa

Tu 
Ta đang quét rác trong lòng
Chăn con trâu mộng đừng hòng hoang dâm
Người tu tướng, ta tu tâm
Tự ta tu, tự ta chứng cầu cho ta

LÊ ÂN

Gió thiên hà
Ở đâu đó giữa miền không rơi xuống  
                    mấy giọt tình
Trái đất bỗng chênh chao từng nhịp  
       buồn chưng hửng...
Em cổ tích giọt mưa đượm màu lưu lạc
Tình cờ rơi vào chiều ta nụ hôn khuyết  
                   dấu hình hài
Nơi đàn cá lội qua vùng sóng xanh   
           buồn những tàng cây mục
Ta nhặt từng dấu nắng nguyên sơ ngày 
em khỏa làn mưa trái mùa gội duyên  
            tiền kiếp
Ta đông lạnh màu buồn trăng và 
          chôn vào con tim tro than nhiệt đới
Hơi hám tình yêu hồi sinh từ giọt rượu  
                  shiva rạo rực bờ môi khát gió  
                                         thiên hà...

DUYÊN AN

Xuân
Thắp một đốm cỏ dại
Nẻo đông xa mù ngui ngút gió
Đốm lửa ấm loang dần
Từ đó thinh không
Sắc màu rực rỡ.

Nhóm một tiếng chim kêu
Vọng âm hoang hoải mùa
Rớt hạt 
Từ đó mầm cây từ đó xanh
Lụa là mặt đất.

Nhen một ánh mắt
Em
Soi vào trong veo
Lấp lánh bất tận
Từ đó vén mây
Mênh mang nắng.

Từ đó hoa
Từ đó tiếng chim
Từ đó em
Từ đó
Xuân…

MY TIÊN

Ký ức xanh
Có thể anh đã quên cây hoàng lan  
                           cuối phố
Những xuyến xao khi gió lạnh tràn về
Ai cất giùm cơn mơ mộng
Ai giấu giùm nỗi nhớ anh
Để em không nghe mùi hương   
                 quanh quẩn
Và thôi nâng niu cánh hoa úa tàn

Sự lớn dậy vầng mây màu sữa
Chảy xuống vai em hơi thở ngọt ngào
Sự rạn nứt của giếng hoang cổ tích
Giải thoát con bống dại khờ chờ đợi  
        ngàn năm
Sự ra đi của anh
Loài thiên di tự mình sưởi ấm

Phía sau nơi anh luôn ẩn chứa
Những cái nhìn dịu mát như  
                                       gió đông
Dù nắng đã rời xa mãi mãi
Ký ức luôn xanh
Trong những ban mai hồng

TRẦN QUỐC TOÀN

Cuối năm tan 
chảy giữa quê nhà
ta về dưới những cơn mưa
dưới một mái nhà,
một ngọn lửa
nơi vợ ta đang chăm sóc các con ta.
Ta đã sống dưới những cơn mưa
bé con đi soi cá,
đi theo chị ra đồng lùa bò về chập tối
Ta đã sống dưới những cơn mưa
thành phố đầy người
đầy nỗi buồn
ta uống,
ngước mặt nhìn mưa
nhớ bâng khuâng quê nhà và những                
            tiếng chim đêm...
Giờ nghe mưa bên nách cửa sổ,
bông hoa nở trong vườn,
gió mùa thở vào thóc lúa
ta nghe hồn mưa đang phủ khắp 
    đồng làng...
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NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Bông hồng xuân 
Chỉ có một bông hồng mà em tìm ra  
       mùa xuân 
Trong ánh mắt của chúng ta mùa  
                  xuân vội vã 
Trong ánh mắt của chúng ta mùa                  
            xuân tinh khiết 
Mùa xuân nồng xuân thơm

Nhưng cũng chỉ một bông hồng mà  
 ngừng được cơn mưa
Ngừng đôi mắt em mùa đông 
Ngừng trông ngóng anh mùa hạ
Ngừng cả những ngày thu sắc 

Bốn mùa luân chuyển
Anh biết đôi bàn tay mùa xuân 
Anh biết tà áo mùa xuân
Anh biết đôi mắt em mùa xuân
Dáng hình em
Ngẫm ngợi em 
Mùa xuân tràn khắp

Ngưng một giây trông đợi
Mùa xuân ủ ấp 
Mùa xuân làm mờ tháng ngày qua  
        bao chông chênh
Mùa xuân gọi vui trên mặt người   
                                    chớm nở 
Một lần nữa bông hồng đã  
      rọi thắp 
Làm em biết yêu, làm anh biết yêu
Làm chúng ta biết về hạnh phúc 
Vườn xuân chào mời



Viết cho thiếu nhi 
như một niềm vui

Xuất hiện gần đây và dần quen với bạn đọc ở cả hai mảng sáng tác thơ và truyện, tác 
giả Mộc An (tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, SN 1980, quê ở huyện Tuy Phước) đã cho 
thấy duyên văn chương và năng lực sáng tác của mình với những tác phẩm chắc tay, nhiều 
hình ảnh và thông điệp. Đặc biệt, chị tạo chú ý khi mở cánh cửa bước vào thế giới của trẻ 
thơ với những trang viết giản dị nhưng giàu sức gợi, với cái đích cuối cùng là tìm về cội 
nguồn của yêu thương và chia sẻ.

Nhà văn MỘC AN. Ảnh: V. PHI

Năm 2021, chị ra mắt bạn đọc 
tập truyện đầu tay Đậu Đậu Sâu 
Sâu Bé Bé (in chung với tác giả 
Thùy Trang). Đến cuối năm 2022, 
chị tạo bất ngờ lớn khi ra mắt bạn 
đọc cùng lúc 2 tác phẩm viết cho 
thiếu nhi: Tập truyện Nếu một 
ngày chúng tớ biến mất (NXB Kim 
Đồng) và tập thơ Cây cầu lấp lánh 
(NXB Trẻ). Nhân dịp này, tác giả 
Mộc An đã tâm tình với bạn đọc 
báo Bình Định.

Viết trước lúc đi chợ
l Chào chị, chúc mừng chị 

với hai tác phẩm vừa ra mắt 
bạn đọc. Nhiều người khá bất 
ngờ với hiệu suất làm việc của 
chị. Vừa bận rộn công tác giảng 
dạy ở Trường ĐH Quy Nhơn, 
việc nhà… không biết chị dành 
khoảng thời gian nào cho việc 
sáng tác?

- Là một phụ nữ bình thường, 
ngoài những giờ làm việc ở cơ 
quan ra, tôi còn lo toan những 
điều nho nhỏ mỗi ngày cho cuộc 
sống gia đình. Thường khi bị 
cuốn theo nhịp công việc sẽ thấy 
mệt mỏi. Vì vậy, tôi thường cho 
mình chút ít thời gian để viết và 
coi đó là một cách thư giãn, cân 
bằng cho cuộc sống. Ví dụ, một 
ít thời gian mỗi sáng trước khi đi 
chợ, kiểu như vậy. 

l Viết trước khi đi chợ, nghe 
cũng vui vui… Nhưng như vậy 
thì đâu là chỗ dựa để chị viết 
cho thiếu nhi, lĩnh vực đã được 
nhiều nhà văn, nhà phê bình, 
nhà nghiên cứu thống nhất là 
rất khó?

- Vậy ư?(cười). Thật ra, tôi 
có chỗ dựa rất vững chãi, đó là 
những cuốn sách cũ, những câu 
chuyện hồi bé mà tôi và bạn bè 
từng say mê chuyền tay, đọc ngấu 
nghiến; chúng trở thành nguồn 
mạch trong trẻo nuôi dưỡng tôi 
qua thời gian. Một ngày kia tôi 
thầm nghĩ, hay là mình viết cái 
gì đó cho các bé đọc. Vậy là tôi 
bắt tay vào những trang viết. Có 
lẽ khi viết cho các bé, tôi đã tự 
trả mình về thời thơ ấu, bơi lội 
trong không gian tâm tưởng ấy 
nên thấy cũng… bình thường! 

Thế giới trẻ thơ từ mảnh 
vườn nhỏ…

Hằng ngày, Mộc An chăm 
mảnh vườn nhỏ với nhiều thứ 

rau, hoa, cùng một ít côn trùng 
mà cô coi chúng như bạn. Những 
lúc trò chuyện cùng chị, chị hay 
kể về mảnh vườn của mình 
đầy hứng khởi như đang kể về 
những người bạn thân thiết. Từ 
những điều gần gũi, bình dị ở 
không gian yêu thích ấy, cũng 
với cách kể chuyện đầy đam mê 
ấy, thế giới lung linh mà chị mở 
cửa ra đã đón nhiều cô bé, cậu 
bé bước vào. Và như chị hay nói, 
chính bọn trẻ đã giúp tâm hồn 
văn chương của tôi cất cánh…

l Dường như, bạn Sên từ 
mảnh vườn nhỏ của chị đến 
bạn Sên trong Nếu một ngày 
chúng tớ biến mất đã có một 
hành trình dài?

- Tôi có một mảnh vườn nhỏ, 
trồng vài loại cỏ cây hoa lá yêu 

thích. Tôi rất thích chăm sóc và 
ngắm khu vườn ấy mỗi ngày, từ 
những bông hoa li ti đến những 
loài côn trùng như ốc sên, dế 
nhỏ... Vườn không chỉ làm cho 
tâm hồn tôi trở nên dễ chịu, mà 
đó còn là một thế giới sống động. 
Nếu mở lòng lắng nghe, bạn có 
thể cảm nhận được tiếng nói của 
vườn, lẫn những bài học lặng 
lẽ từ cây cỏ, từ những loài côn 
trùng dễ thương.

Bảy năm trước, có một bạn 
Sên nhỏ đến khu vườn nhà 
mình. Vào một sáng mùa thu, 
mình phát hiện bạn ấy đang gặm 
những bông hoa cúc trong chậu. 
Sau đó, mình biết trong khu vườn 
nhỏ có các bạn Ốc Sên, nhỏ bé, 
rồi sau đó lớn lên. Cũng không 
biết từ khi nào, mình bỗng muốn 
viết về các bạn ấy. Thế là bạn ấy 

đã đi vào câu chuyện và đến với 
bạn đọc. Có điều, bạn Sên trong 
câu chuyện của mình “hiền lành” 
hơn vì bạn ấy “ăn chay”, nghĩa là 
không còn ngấu nghiến những 
cánh hoa xinh xẻo nữa. 

l Thế giới mà bạn Ốc Sên 
đang đối diện với những bất an 
và những cuộc di cư dường như 
cũng là những hiện diện đâu đó 
trong thế giới con người chúng 
ta hiện nay?

- À, đó là cách mà chính bạn 
đọc cảm nhận từ việc đọc tác 
phẩm thôi và người khác có lẽ 
sẽ có cách cảm nhận khác. Vì 
thế giới của chúng ta vốn đầy 
những bất an. Ở một góc nhìn 
nào đó, con người chúng ta cũng 
nhỏ bé, yếu ớt không khác gì các 
bạn ấy. Có nhiều những giá trị 
để chúng ta lựa chọn: Cái trước 
mắt, cái lâu dài, cái hữu hạn, cái 
vô cùng. Có thể bạn đọc sẽ tìm 
thấy trong câu chuyện của Ốc 
Sên câu chuyện về chính chúng 
ta, về những điều mà trong thế 
giới hiện tại chúng ta đang phải 
đối diện. 

Tâm hồn như được trị liệu
Viết cho thiếu nhi là cách 

mà không chỉ riêng Mộc An mà 
nhiều tác giả khác làm sống dậy 
phần ký ức ngọt lành thơ trẻ 
trong mình. Để từ những trang 
viết ấy, người sáng tạo và thế 
giới bạn đọc là trẻ nhỏ được xích 
lại gần nhau hơn. 

l  Chị khá hào hứng khi 
sáng tác cả truyện và thơ cho 

trẻ em. Thế giới trong tập thơ 
Cây cầu lấp lánh, có phải là thế 
giới của những tưởng tượng 
ngọt ngào?

- Cây cầu lấp lánh đơn thuần là 
những ký ức trong trẻo của tuổi 
thơ mà mình muốn lưu giữ, để 
nhớ về… lẫn những thông điệp 
nho nhỏ, vui vui về cuộc sống 
xung quanh. Xét về tưởng tượng, 
gần gũi thì thật ra tôi nghĩ Cây 
cầu lấp lánh gần gũi và thật hơn 
nhiều nếu so với Nếu một ngày 
chúng tớ biến mất.

l  Dường như không chỉ 
trong tập thơ mới… thơ, mà 
ngay trong tập truyện của chị, 
những nét đẹp của thơ cũng 
được chị gửi gắm qua nhân vật 
của mình. Chị có thể chia sẻ đôi 
chút về điều này?

- Ý bạn có phải là vì cậu Ốc 
Sên thi sĩ không? Vì bạn ấy mải 
mê đi tìm vẻ đẹp của cuộc sống, 
nên bạn ấy cũng biết nâng niu 
cuộc sống. Thơ là dạng ngôn ngữ 
kết tinh và soi chiếu vẻ đẹp của 
thế giới trong chiều sâu kỳ diệu. 
Ở một cách hiểu nào đó, thì đó 
là cách nhìn, cảm nhận thế giới 
bằng tất cả giác quan, nhận ra vẻ 
đẹp của cuộc sống quanh mình. 
Nhìn thế giới bằng cái nhìn trong 
trẻo nguyên sơ, có lẽ đôi mắt trẻ 
thơ là thơ nhất, tôi nghĩ vậy.

l Chị nghĩ gì về mảng sáng 
tác dành cho thiếu nhi của Bình 
Định hiện tại?

- Những năm gần đây, mảng 
sáng tác dành cho thiếu nhi ở Bình 
Định dành được sự quan tâm của 
nhiều tác giả. Ngoài nhiều nhà 
văn đã gắn bó với mảng sáng 
tác này từ lâu như Nguyễn Mỹ 
Nữ, Bùi Thị Xuân Mai, gần đây 
mảng sáng tác thu hút thêm một 
cây bút trẻ như Thùy Trang, My 
Tiên… Chính điều đó, cũng tạo 
những cộng hưởng nào đó để tôi 
và các tác giả khác tiếp tục sáng 
tác và có những điều chỉnh phù 
hợp để nâng cao hơn chất lượng 
tác phẩm. 

l Những tác phẩm vừa rồi 
của chị chỉ là sự khởi đầu? 
Chị sẽ còn viết nhiều cho trẻ 
thơ chứ…

- Thật sự chỉ là khởi đầu, 
mình vẫn còn muốn viết nhiều 
cho các bé và hy vọng các sáng 
tác sẽ có duyên đến được với bạn 
đọc nhỏ tuổi. Tôi, tất nhiên là rất 
muốn viết thật nhiều cho các bé. 
Chỉ hy vọng theo năm tháng, 
tâm hồn mình sẽ không già nua 
và khô cạn đi. Mình cũng cần có 
sự gần gũi và thấu hiểu tâm hồn 
trẻ thơ hơn để có thể viết về thế 
giới trẻ thơ một cách tự nhiên và 
đồng điệu, như vậy mới được 
các em yêu thích đón nhận.
l Cám ơn chị vì cuộc trò 

chuyện thú vị này. Nhân dịp 
năm mới, chúc chị nhiều sức 
khỏe, niềm vui và sáng tạo.

VÂN PHI (Thực hiện)

Bìa tập truyện Nếu một ngày chúng tớ biến mất và Bìa tập thơ Cây cầu 
lấp lánh.               Ảnh: V. PHI

Nữ nhà văn Mộc An (bìa phải) trò chuyện về văn học thiếu nhi cùng tác giả Thùy Trang và Mai Đậu Hũ.                         Ảnh: V.P
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LỄ HỘI MAI VÀNG AN NHƠN 
Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần 

thứ I - năm 2023 và chương trình 
nghệ thuật “Khát vọng tỏa sáng”, 
do UBND TX An Nhơn tổ chức sẽ 
khai mạc lúc 19 giờ ngày 9.1.2023, 
tại Quảng trường trung tâm thị 
xã (truyền hình trực tiếp trên Đài 
PT-TH Bình Định), với sự tham 
gia của các ca sĩ nổi tiếng ở TP 
Hồ Chí Minh, như: Quang Dũng, 
Nguyễn Phi Hùng, Mạnh Đồng, 
Hồng Gấm, Đinh Kiến Phong, 
Hữu Đức, Chuông vàng vọng 
cổ Nguyễn Văn Mẹo; Sol7, Jbee. 

Trong khuôn khổ lễ hội, diễn 
ra từ ngày 9 - 11.1 (tức 18 - 20 
tháng Chạp năm Nhâm Dần), có 
nhiều hoạt động: Triển lãm trưng 
bày 190 cây mai thế đẹp tượng 
trưng 190 năm danh xưng An 
Nhơn. Trưng bày sinh vật cảnh; 
giới thiệu sản phẩm làng nghề, 
sản phẩm OCOP của thị xã và 
giới thiệu các sản phẩm ẩm thực 
phục vụ Tết; triển lãm Mỹ thuật 
Bình Định lần thứ II - năm 2023; 
triển lãm bộ ảnh “An Nhơn xưa 
và nay”; hội thi mai vàng; thi tay 
nghề khéo tạo dáng mai truyền 
thống dáng long; biểu diễn ca 
kịch bài chòi; các hoạt động trò 
chơi dân gian…

KHAI TRƯƠNG CỤM 
BIỂU TƯỢNG LINH VẬT 

Biểu tượng linh vật năm Quý 
Mão 2023 do UBND tỉnh tổ chức, 
sẽ khánh thành ngày 13.1.2023 
(tức 22 tháng Chạp năm Nhâm 
Dần) và trưng bày từ ngày 
13 - 31.1.2023 (tức 22 tháng Chạp 
năm Nhâm Dần đến hết mùng 10 
tháng Giêng năm Quý Mão), tại 
Quảng trường Nguyễn Tất Thành 
(TP Quy Nhơn). Biểu tượng linh 
vật năm Quý Mão 2023 là gia 
đình mèo sum vầy hạnh phúc 
(gồm 9 con mèo bố, mẹ và con) 
được tạo sinh động, vui đùa hạnh 
phúc bên nhau. 

TRIỂN LÃM BÁO XUÂN 
NĂM 2023 

Hội báo Xuân Quý Mão năm 
2023 do Hội Nhà báo Việt Nam 
tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 
TT&TT, Sở VH&TT sẽ khai mạc 
vào 8 giờ 30 phút ngày 14.1.2023 

(tức 23 tháng Chạp năm Nhâm 
Dần) và kết thúc ngày 19.1.2023 
(tức 28 tháng Chạp năm Nhâm 
Dần) tại Thư viện tỉnh (188 Hai 
Bà Trưng, TP Quy Nhơn). Triển 
lãm trưng bày và giới thiệu đến 
công chúng các sản phẩm báo chí 
của Trung ương, các ngành, địa 
phương trong tỉnh và cả nước. 
Ngoài ra, Hội báo Xuân Quý Mão 
còn diễn ra cuộc thi bình chọn giải 
thưởng “Trang bìa Xuân đẹp”. 

NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ
Chương trình do Trung tâm 

VH-TT&TT TP Quy Nhơn thực 
hiện, diễn ra từ 19 - 20.1.2023 (tức 
28 - 29 tháng Chạp năm Nhâm 
Dần), tại Quảng trường Chiến 
Thắng và xã Nhơn Hải (TP Quy 
Nhơn), với các tiết mục hòa tấu 
tác phẩm âm nhạc về quê hương, 
đất nước, xuân…

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 
MỪNG XUÂN MỚI - PHÁO HOA

Chương trình nghệ thuật 
đặc biệt kỷ niệm 93 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và đón 
xuân Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ 
21 - 24 giờ ngày 21.1.2023 (đêm 
giao thừa), tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành (TP Quy 
Nhơn), với chủ đề: “Chào xuân 
mới” (thời lượng 180 phút), do 
Sở VH&TT chủ trì, phối hợp TP 
Quy Nhơn cùng các đơn vị liên 
quan thực hiện.

Chương trình gồm 3 phần: 
Vững bước dưới cờ Đảng, Sắc 
xuân quê hương và Giai điệu mùa 
xuân, với sự tham gia của các ca 
sĩ: Trúc Nhân, Ngọc Ánh, Phạm 

Trưởng, Yến Lê - Yan Bi; nhóm DJ 
Minh Trí, Rapital Orijin…, cùng 
các nghệ sĩ, diễn viên, võ sinh đến 
từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống, Trung tâm Võ thuật cổ 
truyền Bình Định, các nhóm múa 
của TP Quy Nhơn.

Sau chương trình nghệ thuật 
mừng Đảng, mừng xuân Quý 
Mão 2023 sẽ là màn bắn pháo hoa 
tầm thấp vào khoảnh khắc giao 
thừa, với thời gian bắn khoảng 
15 phút. Cùng thời điểm này, tại 
huyện Tây Sơn và TX Hoài Nhơn 
cũng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 
để tạo không khí sôi động đón 
chào năm mới.

HỘI CHỢ GÒ - TRƯỜNG ÚC
Hội chợ Gò - Trường Úc do 

UBND huyện Tuy Phước tổ chức, 
diễn ra vào sáng 22.1.2013 (tức 
mùng 1 tết Nguyên Đán Quý Mão 
2023), tại SVĐ Trường Úc thuộc 
khu phố Phong Thạnh, thị trấn 
Tuy Phước (huyện Tuy Phước). 

Đây là phiên chợ mang đậm nét 
văn hóa của miền đất Võ. Chợ Gò 
được Trung tâm Sách kỷ lục Việt 
Nam xếp vào “100 phiên chợ độc 
đáo nhất Việt Nam”. Tại Hội chợ 
Gò còn diễn ra hội thi bài chòi 
dân gian; trình diễn võ cổ truyền; 
trò chơi dân gian…

TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Hoạt động do Trung tâm 
Khám phá khoa học và Đổi mới 
sáng tạo (Sở KH&CN) tổ chức, 
diễn ra từ 18 giờ 30 phút - 20 giờ 
30 phút, ngày 23 - 25.1.2023 (tức 
mùng 2 - mùng 4 tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023), tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn), với nhiều hoạt động, 
gồm: Trò chơi và show khoa học; 
quan sát thiên văn. 

LỄ HỘI KỶ NIỆM 234 NĂM 
CHIẾN THẮNG NGỌC HỒI - 
ĐỐNG ĐA (1789 - 2023)

Lễ hội do Sở VH&TT, UBND 

huyện Tây Sơn phối hợp tổ chức, 
diễn ra từ ngày 25 - 27.1.2023 (tức 
mùng 4 - mùng 6 tết Nguyên đán 
Quý Mão), tại Bảo tàng Quang 
Trung và một số di tích trên địa 
bàn huyện Tây Sơn. Lễ hội gồm 
có phần lễ (dâng hương tại Đài 
Kính Thiên, Đền thờ song thân 
Tây Sơn tam kiệt (di tích Gò 
Lăng); lễ kỷ niệm và dâng hoa, 
dâng hương tại Bảo tàng Quang 
Trung. Phần hội có chương trình 
biểu diễn võ cổ truyền; tuồng và 
ca kịch bài chòi; lân - sư - rồng 
và các hoạt động VHTT khác tại 
khu vực Bảo tàng Quang Trung.

ĐÊM VÕ ĐÀI BÌNH ĐỊNH
Hoạt động do Sở VH&TT, 

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền 
Bình Định tổ chức, diễn ra từ 
ngày 28 - 29.1.2023 (tức mùng 7 - 
mùng 8 tết Nguyên đán năm Quý 
Mão), tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành (TP Quy Nhơn). Mỗi 
đêm sẽ có 4 trận thi đấu đối kháng 
giữa võ sĩ thuộc các võ đường tiêu 
biểu của tỉnh hoặc đội tuyển các 
tỉnh, thành trong cả nước. Xen 
giữa các trận đấu là những tiết 
mục biểu diễn những bài võ đặc 
trưng của Bình Định, do các VĐV 
từng giành huy chương ở các giải 
quốc gia thể hiện.

HỘI ĐÁNH BÀI CHÒI DÂN GIAN
Diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 

23.1 - 5.2.2023 (tức mùng 2 - 15 
tháng Giêng Quý Mão 2023), tại 
Quảng trường Nguyễn Tất Thành 
(TP Quy Nhơn); do Trung tâm VH-
TT&TT TP Quy Nhơn tổ chức. 

HỘI THƠ NGUYÊN TIÊU
Hội thơ Nguyên Tiêu do Hội 

VHNT Bình Định tổ chức, diễn 
ra trong 2 ngày (4 - 5.2.2023, tức 
14 - 15 tháng Giêng Quý Mão), 
tại tiền sảnh phía đường Trường 
Chinh, Trung tâm Hội nghị tỉnh 
(TP Quy Nhơn). Sự kiện này chào 
mừng Ngày Thơ Việt Nam lần 
thứ XXI năm 2023, với nhiều hoạt 
động diễn ra, như: Triển lãm ảnh 
nghệ thuật, thư pháp; trưng bày 
cờ thơ; trưng bày, giới thiệu chân 
dung, tác phẩm các nhà thơ tiền 
nhân (Đào Tấn, Xuân Diệu, Bàn 
Thành tứ hữu); hội bài chòi xuân; 
sinh hoạt, giao lưu thơ của Chi 
hội Văn học; trao giải cuộc thi 
sáng tác câu thai bài chòi, viết 
thư pháp; trình diễn thư pháp, 
cho chữ mừng xuân; khai mạc 
chương trình nghệ thuật “Đêm 
thơ Nguyên Tiêu”…

HOÀNG QUÂN - TRỌNG LỢI

Tết này

Nhằm thu hút du khách, 
phục vụ nhu cầu thưởng 
thức các giá trị văn hóa của 
người dân, Sở VH&TT, các sở, 
ngành liên quan và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
tổ chức nhiều hoạt động, lễ 
hội trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023. 
Báo Bình Định xin giới 
thiệu đến bạn đọc một số 
sự kiện nổi bật.

Chương trình nghệ thuật đường phố 
trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch năm 2022 - Quy Nhơn 

thiên đường biển. Ảnh: HOÀNG QUÂN 

Đêm võ đài Bình Định luôn có những trận đấu hấp dẫn, cuốn hút 
người dân và du khách.                  Ảnh: HOÀNG QUÂN

Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm quan sát thiên văn. 
 Ảnh: OANH TRANG

Khai mạc Triển lãm báo Xuân Nhâm Dần năm 2022.                      Ảnh: T. LỢI

mình đi đâu nhỉ?
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1.        Kinh tế Việt Nam phục hồi 
nhanh, nằm trong nhóm 

nước đạt tốc độ tăng GDP cao nhất

Vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch 
Covid-19 và những biến động trên thế 
giới, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi, 
khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ vừa 
tập trung phòng chống, kiểm soát dịch 
bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát 
triển KT-XH, xây dựng nền kinh tế độc 
lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực 
hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. 
Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát 
được kiểm soát, các cân đối lớn của nền 
kinh tế được bảo đảm trong điều kiện 
gặp nhiều khó khăn.

Tăng trưởng GDP năm 2022 dự kiến 
đạt 7,5 - 8%. Lạm phát được kiểm soát 
ở mức 3,1 - 3,3%. Tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỷ 
USD, tăng 12,18%.

2. Nhiều vấn đề hệ trọng được 
quyết định có ý nghĩa chiến 

lược với sự phát triển của đất nước
Hội nghị Trung ương 5 và Trung 

ương 6, khóa XIII đã quyết định nhiều 
nội dung quan trọng như: Định hướng 
Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 
Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; Đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng; Xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; Chính sách, pháp luật 
về đất đai; Vấn đề nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn, kinh tế tập thể; Nâng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong 
giai đoạn mới...

Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết 
Vùng về phát triển KT-XH, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, tạo sự thống nhất 
cao về nhận thức và hành động trong 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ 
đã thể chế hóa, cụ thể hóa thành các 
chương trình, dự án, quyết định cụ thể 
và tổ chức triển khai ngay trong thực 
tiễn, mở ra cơ hội phát triển bền vững, 
toàn diện của đất nước cả trước mắt và 
lâu dài.

3. Công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực ngày càng 
quyết liệt

Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực ở 63 tỉnh, 
thành bước đầu có hiệu quả. Việc xử lý 
kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm được 
tiến hành thận trọng, khách quan, công 
tâm, đúng quy định của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước.

NĂM 2022

Kinh tế Việt Nam mang nhiều tín hiệu phục hồi tích 
cực trong năm 2022.    Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng.

U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31.

Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều 
tra gần 2.500 vụ về các tội tham nhũng, 
kinh tế, chức vụ, trong đó có nhiều vụ 
án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm 
trọng, phức tạp như: Vụ án xảy ra tại 
Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); các vụ 
án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn 
FLC, Tân Hoàng Minh, Công ty AIC; 
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát....

Công cuộc phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục góp 
phần củng cố niềm tin của nhân dân, 
cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của 
Đảng và chế độ.

4.   Triển khai hàng loạt các  
hoạt  động đối ngoại,  

nâng cao vị thế quốc gia
Chuyến thăm chính thức nước 

CHND Trung Hoa từ ngày 30.10 đến 
1.11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
là sự kiện đặc biệt quan trọng, đạt kết 
quả toàn diện, góp phần củng cố, phát 
triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng với đó là các chuyến thăm 
cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Indonesia 
của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 
chuyến thăm Hoa Kỳ, Hà Lan, Bỉ, 
Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh 
Chính, chuyến thăm Hungary, Anh, 
Australia, New Zealand, Philippines của 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việt 
Nam cũng tham gia tích cực, có trách 
nhiệm vào các diễn đàn khu vực và quốc 
tế như: ASEAN, AIPA, APEC, LHQ…

Năm 2022 cũng đánh dấu việc tổ chức 
thành công Năm đoàn kết Hữu nghị Việt 
Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Việt 
Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối 
ngoại rộng mở, tạo lập và giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để phát triển đất 
nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia.

5. Việt Nam trúng tuyển  
Hội đồng nhân quyền LHQ

Ngày 11.10.2022, Việt Nam đã lần 
thứ 2 trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền 
LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025, tại phiên họp 
của Đại hội đồng LHQ khóa 77, diễn ra ở 
New York, Mỹ với số phiếu rất cao.

Kết quả bầu cử là sự ghi nhận của cộng 
đồng quốc tế với những cam kết và nỗ lực 

mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và 
bảo vệ quyền con người. 

Với trọng trách tại Hội đồng Nhân 
quyền LHQ, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng 
góp vào thúc đẩy tất cả các quyền con 
người trên cơ sở khách quan, hợp tác 
và đối thoại, bảo đảm ngày càng tốt 
hơn quyền của người dân trên tất cả các  
lĩnh vực.

6. Tổ chức thành công Đại hội 
Thể thao Đông Nam Á lần 

thứ 31 (SEA Games 31)

tháng đầu năm và đảo chiều lao dốc liên 
tục trong những tháng cuối năm.

Do ảnh hưởng của thị trường thế 
giới, giá xăng dầu trong nước tăng 
kỷ lục, cùng với đó là tình trạng đứt 
gãy nguồn cung khiến nhiều các cửa 
hàng xăng dầu phải đóng cửa hoặc 
mở bán cầm chừng. Hiện tượng này 
một phần do quyết tâm xử lý các bất 
cập, tồn tại lâu dài của hoạt động 
kinh doanh ở một số DN lớn, vừa 
đặt ra ưu tiên phải tiếp tục giải quyết 
một cách quyết liệt, dứt điểm trong 
năm 2023.

8.  Tình trạng thiếu thuốc, 
vật tư y tế… gây khó khăn 

cho công tác khám, chữa bệnh
Hàng loạt các bệnh viện trong cả nước 

rơi vào tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, 
trang thiết bị, vật tư y tế kéo dài vì nhiều 
lý do, trong đó có những vướng mắc trong 
các văn bản liên quan đến mua sắm, đấu 
thầu thuốc, trang thiết bị y tế dẫn tới cách 
hiểu, cách làm khác nhau.

Tình trạng này đã gây ảnh hưởng 
tới chất lượng khám, chữa bệnh, ảnh 
hưởng tới vấn đề công bằng và an sinh 
xã hội. Đây là một ưu tiên chỉ đạo xử lý 
của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành  
liên quan.

9.  Xây dựng Hệ giá trị quốc gia, 
hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị 

gia đình và chuẩn mực con người 
Việt Nam trong thời kỳ mới

Nhìn lại kết quả 1 năm thực hiện 
Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, ngày 29.11, tại Hà Nội 
đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia 
“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, 
hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con 
người Việt Nam trong thời kỳ mới”; 
ngày 17.12 tại Bắc Ninh diễn ra Hội 
thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, 
chính sách và nguồn lực cho phát triển 
văn hóa”. 

Các hội thảo này diễn ra sau 1 năm 
Hội nghị Văn hóa toàn quốc cho thấy ưu 
tiên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội 
trong việc quyết tâm xây dựng một nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, để văn hóa thực sự là sức 
mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần và là 
động lực phát triển của đất nước theo tinh 
thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII.

10.     Đẩy mạnh chuyển đổi số 
quốc gia

Ngày 22.4.2022, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg 
lấy ngày 10.10 hằng năm là Ngày Chuyển 
đổi số quốc gia.

Năm 2022 là năm chứng kiến những 
kết quả nổi bật trong xây dựng Chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số và giao dịch điện 
tử. Chuyển đổi số đã trở thành toàn dân, 
toàn diện, với sự tham gia tích cực của các 
Bộ, ngành, địa phương.

Nghị quyết Trung ương 6 đã 
chính thức coi chuyển đổi số là một 
phương thức phát triển mới có tính 
đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa  
đất nước.                              (Theo VOV)

Với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam 
Á mạnh mẽ hơn”, Việt Nam đã tổ chức 
thành công Đại hội Thể thao Đông Nam 
Á lần thứ 31 (SEA Games 31) từ ngày  
12 - 23.5.2022.

Qua 14 ngày tranh tài, đoàn thể thao 
chủ nhà Việt Nam đoạt 205 HCV, 125 HCB 
và 116 HCĐ. Việt Nam giành ngôi nhất 
toàn đoàn với hàng loạt những thành tích 
ấn tượng, đã bảo đảm một kỳ SEA Games 
công bằng, công khai, thể hiện tinh thần 
thể thao cao thượng, tinh thần đoàn kết 
của cộng đồng ASEAN.

Việt Nam đã tạo ấn tượng sâu sắc về 
một nước thành viên ASEAN thân thiện, 
mến khách, chu đáo, đã hoàn toàn hồi 
phục và đang phát triển mạnh mẽ.

7. Thị trường vốn, bất động  
sản… có nhiều biến động 

bất thường, cần tháo gỡ
Năm 2022 chứng kiến sự biến động 

mạnh mẽ của các thị trường như bất 
động sản, trái phiếu DN, chứng khoán,  
xăng dầu…

Thị trường chứng khoán lên xuống 
thất thường, tăng kỷ lục trong những 

10 Sự kiện trong nước nổi bật 
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1.    Nga tiến hành  
chiến dịch  quân sự 

đặc biệt tại Ukraine
Ngày 24.2, Nga bắt đầu 

chiến dịch quân sự đặc biệt 
tại Ukraine. Xung đột nghiêm 
trọng và chưa có dấu hiệu 
dừng lại, đẩy quan hệ Nga - 
phương Tây vào vòng xoáy đối  
đầu mới.

Cuộc xung đột cùng các 
biện pháp trừng phạt - đáp 
trả giữa Nga và phương Tây 
tác động nặng nề tới an ninh, 
chính trị toàn cầu; đẩy giá khí 
đốt có thời điểm đạt mức cao kỷ 
lục trong 14 năm; nhiều quốc 
gia phải đối mặt với thiếu hụt 
lương thực và giá cả hàng hóa 
tăng mạnh kể từ tháng 3 đến 
tháng cuối của năm.

2. Nhiều ngân hàng 
trung ương tăng 

mạnh lãi suất
Ngày 16.3, lần đầu tiên trong 

hơn ba năm, Cục Dự trữ liên 
bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. 
Trong năm 2022, Fed đã bảy 
lần tăng lãi suất, đưa lãi suất 
cơ bản lên 4,25 - 4,5%.

Ngày 21.7, Ngân hàng Trung 
ương châu Âu (ECB) cũng tăng 
lãi suất lần đầu tiên trong 11 
năm và sau đó tăng thêm ba 
lần nữa trong năm. Việc Fed, 
ECB và nhiều ngân hàng trung 
ương tăng lãi suất để kiểm soát 
lạm phát và giữ thị trường tài 
chính ổn định đã làm cho một 
số nền kinh tế rơi vào nguy cơ 
suy thoái.

3. Thế giới ứng phó 
với dịch Covid-19  

và bệnh đậu mùa khỉ
Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) cảnh báo đại dịch 
Covid-19 chưa thể chấm dứt 
do biến thể phụ Omicron của 
vi rút Corona tiếp tục làm dịch 
bệnh lây lan mạnh ở nhiều 
quốc gia.

Cùng đó, ngày 23.7, WHO 
ban bố tình trạng khẩn cấp y tế 
toàn cầu đối với bệnh “đậu mùa 
khỉ”. Dịch bệnh tiếp tục gây lo 
ngại cho nhiều quốc gia, hoạt 
động bình thường vẫn chưa 
được khôi phục hoàn toàn trên 
phạm vi toàn cầu.

10 sự kiện thế giới nổi bật 

Ngày 25.10, ông Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành người trẻ nhất đảm nhận cương vị 
Thủ tướng Anh trong hơn 200 năm.                                                                      Ảnh: AFP/TTXVN

Giây phút đăng quang vô địch World Cup 2022 của cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Lionel Messi (giữa) cùng các đồng đội Argentina.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân sơ tán khỏi TP Irpin, Tây Bắc thủ đô Kiev (Ukraine), ngày 5.3.2022.   
Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp ở khu Itaewon, 
Seoul (Hàn Quốc), ngày 30.10.2022.                                                                     Ảnh: THX/TTXVN

4. Đảng Cộng sản  
Trung Quốc tổ chức 

thành công Đại hội XX
Tại Đại hội XX Đảng Cộng 

sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc 
Kinh từ ngày 16 - 22.10, ông 
Tập Cận Bình đã được bầu lại 
làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 
ba liên tiếp.

Đại hội thông qua sửa đổi 
Điều lệ Đảng, đồng thời xác 
định nhiệm vụ chiến lược trong 

5 năm tới và xa hơn nữa, hướng 
tới thực hiện thành công mục 
tiêu “100 năm thứ hai” xây dựng 
Trung Quốc trở thành nước xã 
hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện 
về mọi mặt vào năm 2049.

5. Biến động liên tiếp 
trên chính trường Anh

Ngày 7.7, Thủ tướng Anh 
Boris Johnson tuyên bố từ chức. 
Đến ngày 20.10, bà Liz Truss, 

người được bầu thay thế ông 
Boris Johnson, cũng từ chức 
sau 45 ngày tại vị, trở thành 
thủ tướng cầm quyền ngắn nhất 
trong lịch sử nước Anh. Ngày 
25.10, ông Rishi Sunak, 42 tuổi, 
trở thành người trẻ nhất đảm 
nhận cương vị Thủ tướng Anh 
trong hơn 200 năm.

Ngày 8.9, Nữ hoàng Anh 
Elizabeth II qua đời ở tuổi 
96 sau 70 năm trị vì. Thái tử 
Charles lên kế vị, trở thành Nhà 
Vua Charles III.

6. COP27 đạt thỏa thuận 
thành lập Quỹ bồi 

thường tổn thất do biến đổi 
khí hậu

Ngày 20.11, Hội nghị lần thứ 
27 Các bên tham gia Công ước 
khung của LHQ về biến đổi khí 
hậu (COP27) thông qua thỏa 
thuận bước ngoặt về việc các 
quốc gia phát thải nhiều trong 
quá khứ đền bù tổn thất cho 
các nước đang phát triển chịu 
tác động nặng nề của biến đổi 
khí hậu.

Sự kiện này có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu ngày càng gây ra 

những hậu quả nghiêm trọng hơn 
đối với con người và môi trường.

7. Dân số thế giới  
cán mốc 8 tỷ người

Ngày 15.11, bé gái Venice 
Mabansag, chào đời ở Manila 
(Philippines) trở thành công dân 
thứ 8 tỷ. Dấu mốc dân số này 
vừa tạo động lực phát triển vừa 
đặt thế giới trước những thách 
thức về môi trường, hệ sinh 
thái, tài nguyên thiên nhiên, 
an ninh lương thực, an ninh  
nguồn nước...

8.  Thảm kịch giẫm đạp tại 
Hàn Quốc và Indonesia

Ít nhất 158 người đã thiệt 
mạng trong vụ giẫm đạp kinh 
hoàng khi hàng chục nghìn 
người tham gia lễ hội Halloween 
tại khu phố Itaewon ở Seoul 
(Hàn Quốc) tối 29.10. Hơn 130 
người đã thiệt mạng và hàng 
trăm người bị thương trong 
vụ giẫm đạp và xô xát xảy ra 
tối 1.10 tại SVĐ Kanjuruhan ở 
Malang (Indonesia).

Hai thảm họa liên tiếp trong 
vòng một tháng dấy lên hồi 
chuông cảnh báo về sự an toàn 
của các sự kiện tập trung đông 
người sau đại dịch Covid-19.

9. NASA thực hiện  
thành công thử 

nghiệm thay đổi quỹ đạo 
của tiểu hành tinh

Tối 26.9 (giờ Mỹ), tàu vũ trụ 
mang tên Thử nghiệm chuyển 
hướng tiểu hành tinh (DART) 
của Cơ quan hàng không vũ 
trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện 
cú va chạm có chủ đích với 
Dimorphos, đẩy tiểu hành 
tinh này chệch khỏi quỹ đạo 
tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên con 
người thành công trong việc 
thay đổi có chủ đích chuyển 
động của một vật thể ngoài vũ 
trụ, và cũng là lần đầu tiên công 
nghệ dịch chuyển tiểu hành tinh 
được thực hiện được một cách 
toàn diện.

10. World Cup 2022 
tại Qatar với nhiều 

điều đặc biệt
Lần đầu tiên, Giải vô địch 

Bóng đá Thế giới FIFA World 
Cup được tổ chức vào cuối 
năm (giữa mùa giải), tại một 
nước Arab, có trọng tài nữ điều 
hành, sử dụng công nghệ xác 
định việt vị bán tự động, ứng 
dụng thông tin hiệu suất cầu 
thủ FIFA Player và hệ sinh thái 
dữ liệu bóng đá...

Cầu thủ Lionel Messi của đội 
vô địch Argentina trở thành cầu 
thủ đầu tiên có hai Quả bóng 
vàng World Cup. Đội tuyển 
Maroc làm nên lịch sử khi là 
đại diện đầu tiên của châu Phi 
vào nhóm bốn đội tuyển mạnh 
nhất vòng chung kết.

(Theo TTXVN)

NĂM 2022
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